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Τοικές ιστορίες στο σχολείο
Αό το γενικό αρελθόν στο αρελθόν του τόου
Μαρία ΡΕΠΟΥΣΗ∗
Η δεκαετία του 90 και κυρίως το δεύτερο µισό της εµφανίζεται να
αποτελεί στην περίπτωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος το πλαίσιο
της κυοφορίας σηµαντικών αλλαγών στον τοµέα της διδακτικής της ιστορίας.
Εκδίδονται σχετικοί τίτλοι βιβλίων1, ενώ απουσιάζουν τις προηγούµενες
δεκαετίες, οργανώνονται συναντήσεις, εξαγγέλλονται νέα προγράµµατα
σπουδών, προκηρύσσονται νέα σχολικά εγχειρίδια. Με σχετική καθυστέρηση
µιας ή περισσότερων δεκαετιών από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται
εµφανής ο προβληµατισµός αναφορικά µε το εριεχόµενο της ιστορικής
γνώσης και τίθεται από πολλές πλευρές το ζήτηµα του αναπροσδιορισµού του
σκοπού, των στόχων, των µεθόδων και των εργαλείων της σχολικής ιστορίας.
Στον πυρήνα της προβληµατικής που αναπτύσσεται βρίσκεται κατά την
εκτίµησή µου η ίδια η φύση του ιστορικού µαθήµατος στη διαπλοκή της µε
τη φύση των ιστορικών σπουδών και την επιστηµολογία που τις συνοδεύει.
Συγκροτούνται, στη βάση αυτή, βασικά επιστηµολογικά ζητήµατα που
καλείται να λύσει η σχολική ιστορία, ζητήµατα που παρουσιάζονται συχνά µε
τη µορφή διχοτοµιών. Μία από αυτές συνδέεται µε την αφηγηµατική ή
ερευνητική µορφολογία της σχολικής ιστορίας και οργανώνει διαφορετικούς
χώρους αναφορών και προτάσεων.
Η τοική ιστορία ως σύγχρονη πρόταση για το πρωτοβάθµιο και
δευτεροβάθµιο σχολείο ανιχνεύεται στο εσωτερικό της αµφισβήτησης της
αφηγηµατικής σχολικής ιστορίας και επιχειρεί να συνδέσει για λογαριασµό του
σχολείου την γνώση της ιστορίας µε την έρευνα2. Αποτελεί έτσι µία από τις
όψεις των αλλαγών που προβάλλονται για την ανανέωση του ιστορικού
µαθήµατος στην εκπαίδευση χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται πάντοτε από τις
ανάλογες µεθοδολογικού χαρακτήρα σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής
της ιστορίας3.
Προβάλλεται συχνά ως εννοιολογικά και µεθοδολογικά αυτονόητη –η
τοπική ιστορία- µε έµφαση άλλοτε την ορατότητα της ιστορίας του τοπίου που
περιβάλλει τη σχολική µονάδα και άλλοτε το βιωµατικό χαρακτήρα που
εµπεριέχει η σχέση του υποκειµένου µε τον τόπο του. ∆εν είναι ωστόσο
δυνατή η πρόσληψη της ιστορικότητας του τοπίου χωρίς τη µνεία ή και τη
νοητική εργασία που θα την αναδείξει. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει
ιστορικότητα του τοπίου από τη στιγµή που οι άνθρωποι δεν την
αντιλαµβάνονται. Η ιστορική σηµασία δεν προσλαµβάνεται αυτόµατα από τις
αισθήσεις. ∆ιαθλάται µέσα από ένα σύνολο σύνθετων ιδεών και αποτελεί
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αντικείµενο επεξεργασίας. Προκύπτει από τη στιγµή που κάποια από τις όψεις
της πόλης αναδεικνύεται σε συγκεκριµένες συνθήκες και για συγκεκριµένους
λόγους σε αντικείµενο της ανθρώπινης περιέργειας, παρατήρησης, έρευνας
κλπ4. Η διεργασία αυτή είναι επίσης µια σύνθετη κοινωνική διεργασία που
υπακούει σε ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά συµφραζόµενα. ∆εν είναι τυχαίο,
για παράδειγµα, ότι η εκκοσµικευµένη αντίληψη του χώρου και η διαµόρφωση
συνείδησης των δεσµών των νεότερων Ελλήνων µε τους αρχαίους επέτρεψε
στους γνωστούς από τη Γεωγραφία Νεωτερική ∆ηµητριείς την παρατήρηση του
ελληνόφωνου τουρκοκρατούµενου χώρου ως κοιτίδας του αρχαιοελληνικού
πολιτισµού5. ∆εν είναι επίσης τυχαίο ότι η παρουσία των αρχαιοελληνικών
λειψάνων έγινε ιστορικά ορατή για τους ελληνόφωνους πληθυσµούς της
οθωµανικής αυτοκρατορίας στο πλαίσιο του νεοελληνικού διαφωτισµού και
στο βαθµό που η σύλληψη της κοινής βιβλικής καταγωγής των χριστιανικών
λαών αντικαταστάθηκε από αυτήν της καταγωγής των νεότερων από τους
αρχαίους Έλληνες. Ερείπια, επιγραφές, αγάλµατα, τεµάχια από αγγεία,
νοµίσµατα γίνονται, για τους ελληνόφωνους τουρκοκρατούµενους πληθυσµούς,
αντικείµενα παρατήρησης και µελέτης στο βαθµό που εντάσσονται στο πλαίσιο
ενός πολιτισµού που θεωρήθηκε πρότυπος και άξιος να µελετηθεί και από τη
στιγµή που οι ίδιοι χρίζονται απόγονοί του.
Ο βιωµατικός χαρακτήρας της σχέσης του τοπίου µε τον άνθρωπο δεν
είναι επίσης δεδοµένα θετικός για την ιστορική εργασία. Αντίθετα, πολλές
φορές, θεωρήθηκε αρνητικός για την ιστορική κρίση καθώς ταυτίζει µε τρόπο
συναισθηµατικό το υποκείµενο της έρευνας µε τον τόπο του και οδηγεί σε µια
εξιδανίκευση του παρελθόντος.

Ι. Το εδίο της τοικής ιστορίας: αοσαφηνίσεις και ροσδιορισµοί
Το πεδίο της τοπικής ιστορίας εµφανίζει µια σειρά από ζητήµατα που
καθιστούν επισφαλή την εννοιολόγησή της και ασαφή τον ορισµό της. Μεγάλο
µέρος των ζητηµάτων αυτών προκύπτει, κατά την άποψή µου, από τη
σηµασιοδότηση της τοπικής ιστορίας στη βάση µιας διχοτοµίας ανάµεσα στην
τοπική και στη γενική ιστορία και στην υπάλληλη µεταξύ τους σχέση που
κατασκευάζεται, στο δυτικό κόσµο, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Πριν τον
19ο αιώνα, το φαινόµενο της ενασχόλησης µε την ιστορία του τόπου
εντοπίζεται ως ιστοριογραφικό µοντέλο που δεν χρήζει ορισµού που το
προσδιορίζει και το διαφοροποιεί από άλλο6.
Η υπάλληλα αυτή σχέση ερµηνεύεται από εξελίξεις που σηµειώνονται
τόσο στην πορεία συγκρότησης και ενίσχυσης του εθνικού κράτους όσο και
στο επιστηµολογικό επίπεδο επιβεβαιώνοντας για µια ακόµη φορά τη στενή
επικοινωνία του ιστοριογραφικού λόγου µε το πλαίσιο της εκφοράς του. Η
καθιέρωση ενός κοινού εθνικού γίγνεσθαι προσπερνά τους τόπους και επιβάλλει
µια ενιαία στο πλαίσιο του έθνους-κράτους θεώρηση του παρελθόντος. Η
ιστορία του έθνους κράτους, η εθνική, γενική ιστορία, υπηρετεί την
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οµογενοποίηση των πληθυσµών, ενώ αντίθετα η τοπική ιστορία θεωρείται
ύποπτη για έναν πολιτισµικό και ιστορικό πλουραλισµό που αντιστρατεύεται
την εθνική ενότητα7. Στη συνέχεια και ενώ η γενική ιστορία ταυτίζεται µε την
ανάπτυξη των ιστορικών σπουδών, αποκτά ακαδηµαϊκό χαρακτήρα και
αναγνωρίζεται, στο πλαίσιο του έθνους κράτους, ως ιστοριογραφία, η τοπική
ιστοριογραφία ακολουθεί µια µοναχική ως προς τις επιστηµολογικές εξελίξεις
πορεία που την διαφοροποιεί αλλά και την περιθωριοποιεί από την
ιστοριογραφία. Αποτελεί κατά κύριο λόγο το αντικείµενο της ενασχόλησης
ελεύθερου χρόνου τοπικών λογίων που εκδηλώνουν µέσα από αυτήν την αγάπη
τους για τον τόπο τους και την κλίση τους για την παράδοση σε µια κοινωνία
που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Συνεχίζει τη λόγια παράδοση της ιστορίας
και ανθίσταται στις γενικεύσεις της ιστοριογραφίας. Απευθύνεται στην τοπική
κοινωνία και όχι στους ακαδηµαϊκούς ιστορικούς κύκλους. Ορίζεται στο εξής
στη βάση αυτής της διαφοροποίησης και της υποτίµησης που προσλαµβάνει
ως µια δραστηριότητα εκτός ορίων ιστορικής επιστήµης.
Στον ελληνικό χώρο, το φαινόµενο της τοπικής ιστοριογραφίας
εντοπίζεται στην αλλαγή του 18ου προς τον 19ο αιώνα, πριν ακόµα από τον
Αγώνα8 και εξαίρεται για τη συνεισφορά του στην εθνική αφύπνιση9. Ο Π.
Κιτροµηλίδης θα το εγγράψει ως βασική ατραπό µέσα από την οποία οι
Έλληνες οδηγούνται «από την παραδοσιακή αντίληψη του ιστορικού χρόνου,
όπως αυτή αποτυπωνόταν στα χρονικά της ιεράς ιστορίας στη νεότερη
ιστορική συνείδηση, όπως αυτή κατοπτρίζεται στην ιστοριογραφία του δέκατου
όγδοου αιώνα.»10 Ο Κ.Θ. ∆ηµαράς το καταγράφει ως ένα ιδιαίτερο τύπο
λογιοσύνης που εντοπίζεται «σ’ όλη την έκταση του Ελληνισµού, από την
ενδοχώρα της Μικράς Ασίας ως τα Επτάνησα, από τις ελληνικές αποικίες του
Βορρά ως τις µεσογειακές παρυφές της Αφρικής».και που αποδίδει -λόγω του
Αγώνα και των τοπικών αντιπαλοτήτων- έντονο τοπικιστικό πνεύµα11. Ο
τοπικισµός της ελληνικής τοπικής ιστοριογραφίας εκδηλώνεται στις επικρίσεις
που δέχεται ο εθνικός ιστοριογράφος Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος όταν
εκδίδει την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.12
Ο τοπικισµός της τοπικής ιστοριογραφίας προσοµοιάζει σε κάποιο
βαθµό µε τον εθνικισµό της εθνικής ιστοριογραφίας. Ο τόπος έχει συνήθως
µια αδιάσπαστη και συνεχή παρουσία στο χρόνο. Την επίκληση του αρχέγονου
παρελθόντος του τόπου που τοποθετείται στην ελληνική αρχαιότητα συνοδεύει
η ανάδειξη της προσφοράς του τόπου στις µεγάλες στιγµές του έθνους και
κάποια πικρία για την αγνόηση της προσφοράς αυτής. Την ευρωπαϊκή
υπαιτιότητα για την παραγνώριση του έθνους αντικαθιστά στο τοπικό επίπεδο
η υπαιτιότητα της πρωτεύουσας. Οι τοπικοί ήρωες και τα άξια τέκνα του τόπου
που έχουν αναγνωριστεί για την προσφορά τους αποδεικνύουν τη δόξα του
συγκεκριµένου τόπου απέναντι στους άλλους τόπους, τη µοναδικότητα του13.
Τη µοναδικότητα αυτή οφείλουν να περιφρουρήσουν οι αποδέκτες του
µηνύµατος. Όπως συµβαίνει και στην εθνική ιστοριογραφία, έτσι και στην
τοπική το τοπικιστικό στερεότυπο δεν είναι πάντοτε ρητό. Λανθάνει στο
σύνολο ή σε κάποιες από τις όψεις του ιστοριογραφικού τοπικού λόγου.
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Ενισχύεται λόγω των ειδικών στην περίπτωση του ελληνικού εθνικού κέντρου
συνθηκών: πολλές ελληνόφωνες περιοχές παραµένουν κατά τη διάρκεια του
19ου αιώνα εκτός συνόρων. Η αναζήτηση της ελληνικότητάς τους και η
τεκµηρίωσή της αποτελεί για την τοπική ιστοριογραφία το διαβατήριο για την
εξασφάλισή της µελλοντικής τους ένταξης στο ελληνικό κράτος. Η
ελληνικότητα αυτή συνδέεται, για λόγους που αφορούν τον ελληνικό 19ο αιώνα
αρχικά µε τη σχέση των τόπων µε την ελληνική αρχαιότητα και στη συνέχεια
και µε το Βυζάντιο. Όσο περισσότερο ο συγκεκριµένος τόπος διαθέτει υλικά
τεκµήρια για να αποδείξει την ύπαρξή του στη µακρά διάρκεια του εθνικού
χρόνου τόσο τεκµαίρεται το δικαίωµά του στο νεοελληνικό παρόν.
Το στερεότυπο της τοπικής ιστοριογραφίας, όπως παραπάνω
περιγράφεται, τοπικιστικό και προγονόπληκτο επιδέχεται σηµαντικές αλλαγές
τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα µας. Η ανάδειξη της εριφέρειας στο
πλαίσιο ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών ανακατατάξεων στη ∆ύση και η
ανανέωση των ιστορικών σουδών αποτελούν το κέλυφος των αλλαγών και
δροµολογούν ένα νέο ενδιαφέρον για την ιστορία του τόπου. Οι τοπικές
ιδιαιτερότητες παύουν να ταυτίζονται αποκλειστικά µε την οπισθοδρόµηση και
διεκδικούν θέση στις νέες συνθέσεις. Ο τόπος παράλληλα εντάσσεται µε νέους
όρους στα αντικείµενα της ιστορικής έρευνας και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον
όχι µόνον των «Ιστορικών της Κυριακής» αλλά και των επαγγελµατιών
ιστορικών. Το µικρό, το καθηµερινό, το ασήµαντο, το ατοµικό, το ανθρώπινο
κάνουν τη δυναµική τους εµφάνιση εντός της ακαδηµαϊκής ιστορίας και
συµβάλλουν, από τη δεκαετία του 1970, στη νέα φυσιογνωµία των ιστορικών
σπουδών. Η διάκριση ανάµεσα στην τοπική ιστορία και στη γενική χάνει σε
µεγάλο βαθµό τη σηµασία της καθώς η µικρο-ιστορία14 διεκδικεί χώρο από
τις µακρο-ιστορικές αναλύσεις και η «γενική» ιστορία δεν υφίσταται παρά µόνο
µε την εκδοχή των πολλών και διαφορετικών ιστοριών. Το πεδίο της
κοινωνικής ιστορίας επαναπροσδιορίζεται στη βάση µελετών οικογενειακής
δοµής, κοινωνικής κινητικότητας και κοινοτικής οργάνωσης που προκύπτουν
σε τοπικό πλαίσιο. Στις ΗΠΑ για παράδειγµα, η ίδια η κοινότητα
ανακατασκευάζεται επικεντρωµένη στις γειτονιές των µεταναστών , στα γκέτο
των µαύρων και στη συνεχώς µεταβαλλόµενη θεώρηση της κοινωνικής
γεωγραφίας των αµερικανικών πόλεων.
Στο νέο πλαίσιο της δεκαετίας του ’60 και µε την πρόθεση της
υπεράσπισής της ο Paul Leuillot 15, θα οριοθετήσει την τοπική ιστορία ως:
 µια ιστορία που ανάγεται αό το αρόν στο αρελθόν.
 µια ιστορία κατά βάση οιοτική και όχι ποσοτική.
 µια ιστορία ελαστική στη διάρκεια και στη µέθοδο
 µια ιστορία του ατοµικού και όχι του γενικού.
 µια ιστορία "κλαδική", των δοµών αλλά ανά τοµέα.
 µια ιστορία συγκεκριµένη που µελετά την καθηµερινότητα, που
τείνει να είναι η ιστορία του "αόρατου καθηµερινού" αλλά και του
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"διαρκούς", αυτού που επιβιώνει στη µακρά διάρκεια των τοπικών
παραδόσεων και του λαϊκού πολιτισµού.
 µια ιστορία "συγκριτική" που µελετά τη διαφοροποίηση του
ρυθµού εξέλιξης ανάµεσα στο γενικό και στο τοπικό.
 µια ιστορία εµειρική και ειραµατική, δύσπιστη στα
προκατασκευασµένα θεωρητικά µοντέλα και αρνητική στις γενικεύσεις
Το προηγούµενο πλαίσιο αρχών 16 πριµοδοτεί την τοπική ιστορία ως
την ιστορική ειστήµη του ατοµικού και του ειδικού απέναντι στο γενικό και
συνολικό και την τοποθετεί εντός των πιο σύγχρονων επιστηµολογικών
ιστορικών προσεγγίσεων.
Στη βάση αυτής της εννοιολόγησης, η ιστορική προσέγγιση του τόπου
είναι περισσότερο µία µέθοδος παρά ο ίδιος ο τόπος. Οργανώνεται γύρω από
τα κλασικές ιστορικές µαρτυρίες, εάν και όπου υπάρχουν, και αξιοποιεί κάθε
ίχνος που αφήνουν οι άνθρωποι στο πέρασµά τους για να ανασυνθέσει όψη ή
όψεις της ζωής σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο.
Η σχέση της τοικής ιστορίας µε τις άλλες ιστορίες διαµορφώνεται
στην περίπτωση αυτή ως µια σχέση αµοιβαίων και αναγκαίων ανταλλαγών και
όχι µια υπάλληλη σχέση. Η νέα τοική ιστορία ως µικρο-ιστορία αποκτά
αναγνωσιµότητα στο πλαίσιο µιας γενικότητας που την αφορά και την οποία
συνδιαµορφώνει17. Στο πλαίσιο αυτής της προβληµατικής, ο τόπος δεν είναι
παρά η αφορµή για την ιστορική συγγραφή18. Η διάκριση της τοπικής από τη
γενική ιστορία γίνεται έτσι µια διάκριση που δεν αφορά τις ιστορικές σπουδές.
Αφορά πλέον σήµερα σχεδόν αποκλειστικά το χώρο της εκπαίδευσης και
υφίσταται στο βαθµό που η ιστορία στο σχολείο την επανατροφοδοτεί, την
επικαλείται και τη χρειάζεται.
Στο χώρο της εκπαίδευσης και στο βαθµό που υφίσταται ακόµα ο
διαχωρισµός τοπικής και γενικής ιστορίας χρήσιµο είναι το φαινοµενολογικό
µοντέλο του Skipp19. Σύµφωνα µ’ αυτό, η τοπική ιστορία προσδιορίζεται από
µια θεµατική που διαπερνά:
• την τοπογραφία,
• την οικονοµική ιστορία,
• τη δηµογραφική ιστορία,
• την κοινωνική ιστορία,
• την εκκλησιαστική ιστορία και
• την πολιτική ιστορία
 έχει ένα συγκεκριµένο τόο µελέτης
• την κοινότητα
• την πόλη
• το νοµό και
• την περιφέρεια
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 και χαρακτηρίζεται ως προς την προσέγγιση, σε γενικές γραµµές,
από
• τη λεπτοµέρεια στην ανάλυση, τη µικρο-ιστορική προτίµηση και
τη συγκριτική διάθεση
• το διηγηµατικό και περιγραφικό γράψιµο και
• την καταγραφή σειρών δεδοµένων
Συµπερασµατικά λοιπόν και µε βάση τις υπάρχουσες σηµασιοδοτήσεις της
τοικής ιστορίας διαγράφεται, για το σχολείο, ένα πεδίο το οποίο διαπερνά το
σύνολο των θεµατικών περιοχών της ιστορίας, φέρει έντονα το στοιχείο του
τόπου –από τη γειτονιά έως την περιφέρεια- και παρουσιάζει ένα πλούτο
παλαιότερων και νεότερων προσεγγίσεων αντλώντας τόσο από την ιστοριοδιφία
και τη λόγια ιστοριογραφία όσο και από τις µεθόδους της Νέας Ιστορίας20.
Το αντικείµενο της τοπικής ιστορίας είναι κατά συνέπεια ένα αντικείµενο
η οριοθέτηση του οποίου ανάγεται στον ορισµό ενός τόου, στον
προσδιορισµό κάποιων θεµατικών εδίων και στην ανάδειξη µιας
ροσέγγισης21.
Τα τρία αυτά κριτήρια, οι τρεις αυτές παράµετροι δεν ευνοούνται πάντα µε τον
ίδιο τρόπο. Ενισχύεται άλλοτε ο τόπος ως καθοριστικό στοιχείο για την
εννοιολόγηση της τοπικής ιστορίας, άλλοτε το θέµα και άλλοτε η προσέγγιση.
Έτσι, η τοπική ιστορία εννοείται και ως η ιστορία ενός τόου και ως η ιστορία
του ατοµικού, του ειδικού, του µοναδικού, στο πλαίσιο ενός τόπου. Η
ιστορία του τόπου είναι επίσης άλλοτε η ιστορία των σουδαίων στιγµών ενός
τόου και άλλοτε η ιστορία του τόου στη µακρά της διάρκεια. Η ιστορία
του ατοµικού µπορεί επίσης να είναι µια ιστορική βιογραφία, η ιστορία µιας
επιχείρησης, η ιστορία ενός προϊόντος, η ιστορία µιας οικογένειας, η ιστορία
κάποιας από τις όψεις που συνιστούν την τοπική κοινωνία στη διαχρονία της.
Άλλοτε η τοπική έρευνα καταλήγει στη δηµοσίευση σειρών εγγράφων και
αρχείων και άλλοτε στην ανάδειξη θεµάτων καθηµερινής ζωής και
νοοτροπιών της τοπικής κοινωνίας
Ως τόος της τοπικής ιστορίας ορίζεται ο τόπος του σχολείου. Το
µέγεθος του τόπου -συνοικισµός, χωριό, κωµόπολη, πόλη, επαρχίαυπόκειται στην υποκειµενική κρίση του/της ερευνητή/τριας. Κάθε τόος
Αναφορικά µε τα θεµατικά εδία, πολλές τυπολογίες έχουν προταθεί..
Σε πολλές από αυτές ωστόσο, κυρίως στις πλέον σύγχρονες, ρητά ή υπόρρητα
δηλώνεται µια κοινή βάση. Οι άνθρωοι, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η
ανθρώπινη καθηµερινότητα εµφανίζεται να διαπερνά το πλήθος των θεµατικών
πεδίων της τοπικής ιστορίας.
Οι µέθοδοι της τοπικής ιστορίας µετατοπίζονται και αυτές από τις
αρχειακές προτιµήσεις και την καταγραφή σειρών εγγράφων στις µικροιστορικές αναλύσεις που βασίζονται και αξιοποιούν ένα σύνολο µαρτυριών
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µε προτίµηση τις προφορικές µαρτυρίες και ό,τι διασώζει το καθηµερινό και
το ανώνυµο. Και αυτή η αρχειακή έρευνα προσαρµόζεται και υπακούει στο
νέο ιστορικό λόγο τόσο ως προς το είδος των αρχείων όσο και ως προς το
είδος της αναζήτησης. Τα αρχεία εξυπηρετούν και αυτά τη στροφή προς
τους ανθρώπους και το καθηµερινό.

ΙΙ. Οι τοικές ιστορίες στο σχολείο
Όπως και η τοπική ιστορία έτσι και η τοική ιστορία στο δυτικό
σχολείο αναπτύσσεται πρωτοβουλιακά περισσότερο και στο περιθώριο της
γενικής – εθνικής ιστορίας παρά την πρώιµη υποστήριξη που συναντά σε
εκπαιδευτικούς κυρίως κύκλους22. Η επίκληση της τοπικής ιστορίας στα
αναλυτικά προγράµµατα δεν αποδυναµώνει, αντίθετα συµπληρώνει τη σύλληψη
µιας κεντρικά σχεδιασµένης και κοινής για όλους τους µαθητές και τις
µαθήτριες, αφηγηµατικού χαρακτήρα και εθνοκεντρικού περιεχοµένου
σχολικής ιστορίας. Προτείνεται αποσπασµατικά, συµπληρωµατικά και
δειγµατοληπτικά για την ενίσχυση της γενικής εθνικής ιστορίας. Στη Γαλλία,
για παράδειγµα η σύσταση για την τοπική ιστορία στην εκπαίδευση είναι
παρούσα στις επίσηµες οδηγίες και στα αναλυτικά προγράµµατα από τις αρχές
του αιώνα για να ενισχύσει µέσα από παραδείγµατα τη γενική ιστορία23.
Εξαίρεση εµφανίζει το εκπαιδευτικό σύστηµα χωρών στις οποίες είτε η
οµοσπονδιακή φυσιογνωµία ευνοεί τη στροφή προς την τοπική κοινότητα, είτε
απουσίαζε ο κεντρικός σχεδιασµός των µαθηµάτων και το ενιαίο αναλυτικό
πρόγραµµα.
Στις ΗΠΑ, το ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία στο σχολείο
χρονολογείται από τα τέλη του προηγούµενου αιώνα σ’ ένα σηµαντικά
διαφορετικό πλαίσιο ανάγνωσης24. Στα πρώτα βιβλία που δηµοσιεύονται για τη
διδασκαλία της ιστορίας25 επισηµαίνεται η αναγκαιότητα της τοπικής ιστορίας
και η έµφαση σ’ αυτήν συνδέεται µε την αµφισβήτηση του εγχειριδίου στο
µάθηµα της ιστορίας και την υοστήριξη της ιστορικής µεθόδου µε έµφαση
στις ιστορικές πηγές. Η τοπική κοινότητα θεωρείται ο προνοµιακός χώρος
αναζήτησης πρωτογενών πηγών και η αξιοποίησή της προτείνεται ως
εναλλακτική λύση στον αφηγηµατικό λόγο του εγχειριδίου. Παρά την
αποτυχία της να κλονίσει την παντοδυναµία του εγχειριδίου στις επίσηµες
οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος της ιστορίας κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1890, επανέρχεται µε συστηµατικό τρόπο στις προτάσεις για την
ανανέωση του µαθήµατος κατά τη διάρκεια των επόµενων δεκαετιών. Στη
συγκυρία του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, η τοπική ιστορία εµφανίζεται ως
συνιστώσα µιας επικεντρωµένης στην κοινότητα προσέγγισης για το σύνολο
των κοινωνικών επιστηµών στις οποίες εντάσσεται και η ιστορία. Η κοινότητα,
η τοπική κοινωνία θεωρείται ιδανική δίοδος για την κατανόηση της
αµερικάνικης κουλτούρας και την εκτίµηση των δηµοκρατικών αξιών της.
Παρόλο που ο στόχος ήταν η µελέτη της σύγχρονης κοινότητας,
δηµιουργήθηκε το πλαίσιο για την επίσηµη ένταξη της τοπικής ιστορίας στην
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αµερικάνικη εκπαίδευση. Σε επίσηµες οδηγίες του 193926, προτείνεται η
αξιοποίηση της κοινότητας ως ιστορικής πηγής και αµέσως µετά το τέλος του
πολέµου διευρύνεται η βάση της υποστήριξης της τοπικής ιστορίας µε
ιστορικούς και εκπαιδευτικούς που πλαισιώνουν την Αµερικάνικη Ένωση για τη
Γενική και Τοπική ιστορία και από το 1947 εκδίδουν το περιοδικό American
Heritage µε στόχο να υποστηρίξουν την τοπική ιστορία στα σχολεία και στην
τοπική κοινωνία.27.
Στη Μεγάλη Βρετανία, η τοπική ιστορία στο σχολείο αποτελούσε από
τις αρχές του αιώνα µια βασική όψη του µαθήµατος της ιστορίας η οποία
επιβίωσε και στο αναλυτικό πρόγραµµα του 1997. Αναπτύσσεται εκεί στη βάση
τριών κεντρικών προσεγγίσεων, οι οποίες διαγράφουν στη γενικότητά τους και
τα στάδια µέσα από τα οποία εξελίχθηκε η τοπική ιστορία στην εκπαίδευση 28 .
Η πρώτη παραπέµπει, και αυτή, στη γενική ιστορία την οποία
συγκεκριµενοποιεί και αισθητοποιεί. Λειτουργεί συµπληρωµατικά στην
κατανόηση κεντρικών φαινοµένων, περιόδων και γεγονότων της γενικής
ιστορίας, επαναδιατάσσοντάς τα στο συγκεκριµένο τόπο. Η προσέγγιση αυτή
θεωρήθηκε ότι υποβαθµίζει τη σηµασία και το ρόλο της τοπικής ιστορίας στο
σχολείο καθώς την καθιστά συµπληρωµατική προς τη γενική και υπάλληλη σ'
αυτήν.
Η δεύτερη παραπέµπει στη µέθοδο. Η τοπική ιστορία είναι στην
περίπτωση αυτή η σχολική δραστηριότητα της ιστορικής αναζήτησης στον
τόπο του σχολείου, η έρευνα στα αρχεία και στις πηγές του τόπου. Στην
προσέγγιση αυτή, το θέµα δεν έχει τη βαρύτητα της µεθόδου και οι στόχοι του
µαθήµατος της τοπικής ιστορίας είναι στην περίπτωση αυτή η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων -νοητικών και ψυχοκινητικών- που επιτυγχάνονται µέσω της
µεθόδου.
Η τρίτη προσέγγιση παραπέµπει στις εριβαλλοντικές σουδές. Όψη
ή και όψεις του περιβάλλοντος το σχολείο χώρου αποτελούν στην περίπτωση
αυτή το διαθεµατικό αντικείµενο της σχολικής δραστηριότητας. ∆ιάφορα
διδακτικά αντικείµενα, τα µαθηµατικά, η βιολογία, η χηµεία, η γεωγραφία και
άλλα ενισχύουν ή και συµπληρώνουν την ιστορική µέθοδο29 . Η άποψη του
περιβάλλοντος ως ολικού, -ιστορικού, γεωγραφικού, φυσικού-, ευνοήθηκε και
στο πλαίσιο της σύγχρονης γαλλικής σχολής της διδακτικής της ιστορίας και
των δραστηριοτήτων της αφύνισης30 Το περιβάλλον θεωρήθηκε µια σύνθετη
πραγµατικότητα της οποίας η ενότητα εξασφαλίζεται µέσα από την εµπλοκή
διαφορετικών διδακτικών αντικειµένων. Η συµµετοχή της ιστορίας, η
αξιοποίηση των ιστορικών µαρτυριών που ενυπάρχουν στο περιβάλλον το
αποκαθιστά ως προς τη χρονική του διάσταση και επιτρέπει να διανυθεί η
απόσταση από την ιστορία ως βίωµα στην ιστορική σκέψη31.
Οι παραπάνω προσεγγίσεις αναγνωρίζονται επίσης στο πλαίσιο της
ελληνικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας κυρίως στις προσπάθειες που έχουν
σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια στο αντικείµενο της τοπικής ιστορίας32.. Αν
εξαιρέσουµε το εµπνευσµένο διάταγµα του Παπαφλέσσα στα 182533, για τα
χρέη και δικαιώµατα του Εφόρου της Παιδείας που µνηµονεύει την
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αναγκαιότητα της σύναξης των αρχαιοτήτων στα σχολεία «δια την ανακάλυψιν
των αρχαίων ονοµασιών των πόλεων και τόπων, δια την γνώρισιν της
δεξιότητος των προγόνων», κάποιες αναφορές στα αναλυτικά προγράµµατα του
1894 και 1913 και τους προβληµατισµούς ελλήνων παιδαγωγών από τις αρχές
του 20ου αιώνα34., οι προσπάθειες αυτές αριθµούν ένα επίσηµο παρελθόν δέκα
µόνον χρόνων στην ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση35 και πολύχρονες
πολύτιµες εµπειρίες σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που προέκυψαν
από πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών πριν το 1990.
Στην πρώτη περίπτωση, της συγκεκριµενοποίησης ή αισθητοποίησης
της γενικής ιστορίας, ένα γεγονός που συνέβη στην περιοχή, ένα µνηµείο του
τόπου, ένα τοπωνύµιο, ένας εθνικός ήρωας του τόπου µελέτης, µια
δραστηριότητα της περιοχής ή ο τοπικός τύπος λειτουργεί ως συνδετικός
κρίκος µε τη γενική ιστορία, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται προσεγγίσεις που
ενσωµατώνουν αρµονικά τόσο την αρχειακή έρευνα όσο και τις διαθεµατικές
προσεγγίσεις36
Στη δεύτερη περίπτωση, τα αρχεία του τόπου, οι πηγές της ιστορίας του
τόπου αξιοποιούνται για να αναπλάσουν όψεις της παρελθοντικής
πραγµατικότητας του συγκεκριµένου τόπου και κυρίως να εισάγουν τους
µαθητές και τις µαθήτριες στην ιστορική αναζήτηση37.
Στην τρίτη περίπτωση ανήκουν πλήθος προγραµµάτων που
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε πολλά σχολεία
της χώρας38. Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της
πολιτιστικής του κληρονοµιάς είναι συχνά στην περίπτωση αυτή η έµφαση.
Επιχειρούν ωστόσο τα περισσότερα απ΄αυτά ολιστικές προσεγγίσεις του
περιβάλλοντος και ενσωµατώνουν το παρελθόν του τόπου. Αβέβαια παραµένει
όµως σε κάποιες περιπτώσεις η αξιοποίηση της ιστορικής σκοπιάς στην
προσέγγιση που επιχειρείται
Στις Κυκλάδες, µε τον τίτλο Ιστορία του Τοίου και Τοικές Ιστορίες: Αό
το φυσικό εριβάλλον στο ιστορικό τοίο και στο πλαίσιο ενός καινοτόµου
πιλοτικού προγράµµατος που συνδύασε και αξιοποίησε «τις αρχές και τα
δεδοµένα της οικολογίας, της τοπικής ιστορίας, της περιβαλλοντικής
αρχαιολογίας και της ιστορίας του περιβάλλοντος» υλοποιήθηκε τις σχολικές
χρονιές 1995-96 και 1996-97, ένα διαθεµατικά ευρύ, σύµφωνα µε όσα
γνωρίζουµε, πρόγραµµα τοπικής ιστορίας.
Στη Θεσσαλονίκη, µε τον τίτλο Η Πόλη κάτω αό την όλη και µε
πρωτοβουλία τoυ ∆ιεθνούς Κέντρου Μελετών για τη ∆ιατήρηση και ∆ιάσωση
Πολιτιστικών Αγαθών [ICCROM] σε συνεργασία µε το Συµβούλιο της
Ευρώπης και µε τη συµµετοχή σαράντα ιστορικών ευρωπαϊκών πόλεων
υλοποιήθηκε το 1997 ένα επίσης καινοτόµο διαθεµατικό πρόγραµµα για την
ιστορία της πόλης. ∆ώδεκα πρωτοβάθµια σχολεία της Θεσσαλονίκης µε
αντίστοιχες µαθητικές οµάδες δηµιούργησαν ιστορικά µονοπάτια και
καθοδηγούµενα ανακάλυψαν όψεις της παλιάς Θεσσαλονίκης39.

10

III. Θέµατα της τοικής ιστορίας
Βασική όψη της συνεχούς ανανέωσης των ιστορικών σπουδών κατά τη διάρκεια
του 20ου αιώνα και κυρίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι το πλήθος των
αντικειµένων της ιστορικής έρευνας. Σηµαντικά ιστοριογραφικά έργα της
εποχής µας αποδεικνύουν ότι µια σειρά από αντικείµενα που διέφευγαν στο
παρελθόν της προσοχής των ιστορικών σπουδών συµπληρώνουν ή και
αλλάζουν σήµερα την εικόνα για το ανθρώπινο παρελθόν. Κάθε παρουσία ή
και απουσία που σχετίζεται µε τους ανθρώπους µέσα στο χρόνο προτείνεται
και εµπλουτίζει τη θεµατογραφία του ιστορικού λόγου: η ανθρώπινη
δραστηριότητα, οι ανθρώπινες κοινωνίες και το σύνολο των όψεων τους, των
πλευρών, των στοιχείων, των συνθηκών, των νοοτροπιών, των στάσεων που
φωτίζουν το παρελθόν τους. Η ίδια η εννοιολόγηση του παρελθόντος
διευρύνεται επίσης οδεύοντας προς τον παρόντα χρόνο
Αν η απεριόριστη θεµατογραφία της ιστορικής έρευνας συναντά δυσκολίες
στην ένταξή της ως ιστορική ύλη των σχολικών εγχειριδίων προκύπτει απόλυτα
συµβατή µε την ιστορική ύλη της τοπικής ιστορίας.
Το περιβάλλον του σχολείου, ο τόπος των µαθητών και µαθητριών
προσφέρεται για ανάλογες προσεγγίσεις
∆εν υάρχουν ουσιαστικά εριορισµοί στα θεµατικά εδία.
Οι άνθρωοι, ο χρόνος και ο χώρος αοτελούν τα σύνορά τους.
Μ’ αυτήν την έννοια η τυπολογία που προτείνεται στη συνέχεια επιχειρεί ν’
απεικονίσει το εύρος των θεµατικών πεδίων της τοπικής ιστορίας, µε τον
κίνδυνο µιας περιοριστικής εν τέλει λειτουργίας.
Οφείλουµε επίσης να διευκρινίσουµε ότι δεν υπάρχουν στεγανά ανάµεσα στα
θεµατικά πεδία. Κάθε πεδίο µπορεί να συνδέεται µε κάποιο άλλο, να
αλληλοσυµπληρώνεται, ν’ αποκτά νόηµα και σηµασία µέσα από τη συσχέτισή
του µε κάποιο εκ πρώτης όψεως ξένο προς αυτό.
Σε όλα τα θεµατικά πεδία που προτείνονται στη συνέχεια καθοριστικής
σηµασίας παράγοντας για την επιλογή τους είναι το ενδιαφέρον των µελών της
σχολικής τάξης ή οµάδων εργασίας ή ακόµα και το προσωπικό ενδιαφέρον του
κάθε παιδιού σε συνδυασµό µε τις δυνατότητές του ως υποκειµένου της
γνωστικής διαδικασίας. Οι δυνατότητες αυτές αποδεικνύονται όλο και
περισσότερο συµβατές µε το ζητούµενο της ιστορικής κατανόησης ακόµα και
για παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας. 40
Οι παρακάτω θεµατικές περιοχές επιχειρούν να οριοθετήσουν, για
λογαριασµό του σχολείου, το εύρος της τοπικής ιστορίας.
1. Τοογραφία και ιστορία του τοίου
Κάθε τοπίο από τη στιγµή που δέχεται την ανθρώπινη παρέµβαση
οποιασδήποτε µορφής ή και τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας,
από την εγκατάσταση µιας οµάδας ανθρώπων έως τη διαµόρφωσή του για ν’
ανταποκριθεί στις ανάγκες που η οµάδα των εγκατεστηµένων σ’ αυτό
ανθρώπων θεωρεί ότι µπορεί να ικανοποιήσει, είναι ταυτόχρονα φυσικό και
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ανθρωπογενές και έχει τη δική του ιστορία. Αντικείµενο αυτής της ιστορίας,
της ιστορίας του τοίου, είναι το ιστορικό τοπίο, το σύνολο των µεταβολών
που υπέστη µέσα στο χρόνο το τοπίο, το σύνολο των άµεσων ή και έµµεσων
ανθρώπινων παρεµβάσεων σ΄ αυτό και πηγές της τα ίχνη που άφησαν οι
επεµβάσεις αυτές.
Το δεύτερο ζητούµενο της ιστορίας του τοπίου είναι οι σχέσεις του µε
άλλα αντικείµενα τόσο διδακτικά όσο και επιστηµονικά που ενδιαφέρονται για
το τοπίο. Η γεωγραφία, για παράδειγµα, συγγενής µε την ιστορία επιστήµη,
δεν διαθέτει άραγε τα εργαλεία για να διερευνήσει το τοπίο, ως φυσικό και
ταυτόχρονα ιστορικό41; Στο επιστηµολογικό επίπεδο, οι διεπιστηµονικές
συνθέσεις που έχουν επιτευχθεί ανάµεσα στην ιστορία και τη γεωγραφία, την
ανθρωπογεωγραφία και την ιστορική γεωγραφία έχουν απαντήσει στο ερώτηµα.
Πρόκειται στην ουσία τόσο για την αναγνώριση της συγγένειας διαφόρων
γνωστικών αντικειµένων στο εσωτερικό της οικογένειας των κοινωνικών
επιστηµών όσο και για την άρση των διαχωριστικών γραµµών ανάµεσα στις
φυσικές επιστήµες και στις επιστήµες του ανθρώπου. Το νέο αυτό φαινόµενο
γίνεται εξάλλου ορατό µε την εµφάνιση νέων γνωστικών αντικειµένων που
προέρχονται µέσα από την αµφισβήτηση των παραπάνω διαχωρισµών42.
Στο επίπεδο του σχολείου το πρόβληµα έχει επίσης αντιµετωπισθεί
µέσα από την οργάνωση προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την
ολιστική αντιµετώπιση του περιβάλλοντος των µαθητών και µαθητριών.
Πρόκειται για διαθεµατικές προσεγγίσεις και πολυδύναµη διδασκαλία που
επιτρέπουν την επικοινωνία των διδακτικών αντικειµένων σε ενιαία
προγράµµατα σπουδών και τη σύλληψη του τοπίου ως πολιτιστικού αγαθού.
Στη θεµατική αυτή περιοχή:
 οι ανθρώπινες παρεµβάσεις στο φυσικό τοπίο κι οι
µεταβολές, άµεσες ή έµµεσες που έχουν συντελεσθεί:
 οι ονοµασίες της τοπικής και ευρύτερης περιοχής και η
προέλευσή τους. Τα τοπωνύµια, οδωνύµια και οι αλλαγές τους µέσα
στο χρόνο
 ο οικιστικός χώρος και η αρχιτεκτονική του
 οι αρχαιολογικοί χώροι και τα κάθε λογής µουσεία
2. Οι καθηµερινές ανθρώινες δραστηριότητες
Το σύνολο των δραστηριοτήτων που συγκροτούν το πεδίο της
καθηµερινής ζωής σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο εµπεριέχονται σ’ αυτήν τη
θεµατική: Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες αν όχι όλες άπτονται ή και
εµπεριέχονται και σε άλλες θεµατικές. Τα επαγγέλµατα, για παράδειγµα,
προσεγγίζονται και µέσα από την οικογένεια και µέσα από την οικονοµική ζωή
της κοινότητας. Μ’ αυτή την έννοια, τα επαγγέλµατα όπως και άλλα θέµατα
διαπερνούν οριζόντια τις θεµατικές κατηγορίες και κατατάσσονται σε µια απ’
αυτές για οργανωτικούς λόγους.
 η καθηµερινή ζωή και η φροντίδα της,
 οι συνήθειες και οι επιθυµίες των ανθρώπων,
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 η διασκέδαση και ο ελεύθερος χρόνος,
 τα επαγγέλµατα,
 η µόρφωση,
 η θρησκεία,
 η διατροφή,
 η περίθαλψη,
 η ένδυση,
Η συλλογική µνήµη των ανθρώπων και οι µαρτυρίες διασώζουν µεγάλο
σώµα ιστορικών πληροφοριών. Πολλές φορές οι πληροφορίες αυτές
βρίσκονται στο άµεσο περιβάλλον των παιδιών και στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντός τους.
3. Η οικογένεια
Η ιστορία της οικογένειας43 αποκτά κεντρική θέση στη διδακτική της
ιστορίας και γενικότερα των κοινωνικών επιστηµών καθώς θεωρείται το
αντικείµενο που συνδέει µε τον πιο άµεσο τρόπο τη µελέτη της ιστορίας µε την
ίδια τη ζωή των µαθητών και µαθητριών44. Παράλληλα, οι αλλαγές στο
µέγεθος και στη δοµή της οικογένειας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα
επιτρέπουν την προσέγγιση πολλαπλών και διαφορετικών όψεων του
παρελθόντος. Η µορφή της οικογένειας, το θεσµικό πλαίσιο, ο ρόλος της, οι
σχέσεις στο εσωτερικό της οικογένειας παραπέµπουν σε θέµατα κοινωνικής
οργάνωσης, συλλογικών στάσεων, νοοτροπιών και αναδεικνύουν ζητήµατα
τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και της ευρύτερης στη συγχρονία και στη
διαχρονία.
Επισηµαίνεται ωστόσο ότι η αξιοποίηση της οικογένειας για τη
διδασκαλία της ιστορίας στο σχολείο παρουσιάζει ή είναι δυνατόν να
παρουσιάσει προβλήµατα. Η πρώτη κατηγορία των προβληµάτων σχετίζεται
µε το συγκινησιακό πλούτο που απελευθερώνει η ενασχόληση του υποκειµένου
µε την ιστορία της οικογένειάς του. Η συναισθηµατική αυτή φόρτιση θεωρείται
από πολλές πλευρές ασύµβατη µε την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης45. Η
δεύτερη κατηγορία προβληµάτων, συναφής µε την πρώτη, συνδέεται µε την
εµπλοκή της οικογένειας σε περιόδους κρίσης και την καταλληλότητα της
ιστορίας της οικογένειας για την προσέγγιση των περιόδων αυτών. Στην
περίπτωση της ελληνικής κοινωνίας, για παράδειγµα, η ιστορία της οικογένειας
στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας είναι πιθανόν ν’ αναδείξει το ιστορικό
φαινόµενο του εµφυλίου πολέµου. Τα ερωτήµατα εδώ είναι ενδεικτικά των
σχετικών προβληµατισµών: η οικογένεια και η ιστορία της είναι κατάλληλη
δίοδος για να ασχοληθεί η σχολική τάξη µε τον εµφύλιο; οι εκπαιδευτικοί είναι
προετοιµασµένοι να δεχθούν σχετικά µε τον εµφύλιο ερωτήµατα και να
καθοδηγήσουν τη σχολική οµάδα σε απαντήσεις;
Μια τρίτη κατηγορία προβληµάτων προκύπτει ή µπορεί να προκύψει
από την ύπαρξη µορφών οικογένειας που δεν αναγνωρίζονται στην τυπική ή και
θεσµοθετηµένη εικόνα και στερούνται αντίστοιχου κοινωνικού κύρους.
Μονογονεϊκές, για παράδειγµα, µειονοτικές ή περιθωριοποιηµένες και
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αποκλεισµένες οικογένειες µπορούν στην περίπτωση που ταυτίζονται µε
συγκεκριµένα πρόσωπα της σχολικής µονάδας και µε ποιους όρους ν’
αποτελέσουν αντικείµενο της τοπικής ιστορίας;
Με δεδοµένα τα ερωτήµατα και τις διαφορετικές απαντήσεις που
επιδέχονται46 και στη βάση µιας γενικά αποδεκτής θέσης που λαµβάνει υπόψη
της τόσο τη δυνατότητα όσο και την ελευθερία του ανθρώπινου δυναµικού της
εκπαίδευσης να πειραµατισθεί αλλά και να οδηγηθεί µε εγκυρότητα στα
µονοπάτια της ιστορικής µνήµης, παραθέτουµε την κάτωθι τυπολογία και
ενδεικτικά ερωτήµατα47.
 Οικογενειακές σχέσεις: διαδικασία σχηµατισµού, µέλη,
καθεστώς µελών, ρόλοι κατά φύλα, γέννηση παιδιών, πρακτικές
ανατροφής, ενηλικιότητα, αποχωρισµός µελών, διαχείριση κρίσεων,
κληρονοµικά έθιµα
 Φυσικά χαρακτηριστικά της οικογένειας: κληρονοµικά
χαρακτηριστικά και φυσικές οµοιότητες
 Εγκατάσταση της οικογένειας και µετακινήσεις: τόπος και αιτία
εγκατάστασης, λόγοι και συχνότητα µετακινήσεων, ενθύµηση τόπου
καταγωγής.
 Τα οικονοµικά της οικογένειας: επαγγελµατικές επιλογές,
επαγγέλµατα, απασχόληση και ανεργία, διαχείρηση οικονοµικών, σχέση µε
εργατικά σωµατεία και επαγγελµατικές ενώσεις.
 Η καθηµερινή ζωή της οικογένειας: καθηµερινές συνήθειες,
εξοπλισµός και επίδραση των τεχνολογικών µεταβολών στη ζωή της
οικογένειας, εορτές, οικογενειακές συγκεντρώσεις και συναναστροφές
 Μορφές µαθητείας στο εσωτερικό της οικογένειας και η
εκπαίδευση των µελών της οικογένειας: αξίες για τη µόρφωση, προσδοκίες,
επίπεδο σπουδών
 Κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα των µελών της
οικογένειας: η συµµετοχή στα κοινά, οι πολιτικές παραδόσεις, το πολιτικό
και κοινωνικό προφίλ της οικογένειας
4. Η τοική κοινότητα
Η τοπική κοινότητα διαθέτει άφθονο υλικό για να µελετηθεί ως προς το
οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό στίγµα που διαθέτει µέσα στο χρόνο.
Πολλές κοινότητες παρουσιάζουν µια τυπική οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη, κατάλληλη να συσχετιστεί µε τη διαδικασία ανάπτυξης άλλων
ελληνικών τόπων και να φωτίσει πλευρές του µετασχηµατισµού της ελληνικής
κοινωνίας, άλλες κοινότητες παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ή και σηµαντικές
διαφοροποιήσεις οι οποίες µε τη σειρά τους επιτρέπουν συσχετίσεις και
συµπεράσµατα. Σε κάθε περίπτωση, η κοινότητα ως οικονοµική, πολιτική και
κοινωνική περίπτωση ή η µονάδα στο εσωτερικό της κοινότητας αποτέλεσαν
κατά το παρελθόν προσφιλή αντικείµενα της τοπικής ιστορίας.
Η ιστορία της κοινότητας τοποθετείται συχνά στο εσωτερικό µιας
σειράς οµόκεντρων κύκλων. Στους υπόλοιπους και κατά σειρά, τοποθετείται η
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ευρύτερη περιοχή της κοινότητας, η πόλη, η επαρχία, ο εθνικός χώρος, ο
ευρωπαϊκός χώρος, ο παγκόσµιος χώρος. 48
Η παράσταση αυτή εξυπηρετεί δυο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η
πρώτη είναι παιδαγωγικού χαρακτήρα και υποστηρίζει τη διδακτική
προσέγγιση της ιστορικής ύλης αό τα γνωστά και τα συναφή στα µακρινά και
άγνωστα. Η δεύτερη προσέγγιση είναι ιστορικού χαρακτήρα και παραπέµπει
στο ζητούµενο της ιστορικής κατανόησης. Σύµφωνα µε αυτήν, κάθε
οµόκεντρος κύκλος χρειάζεται τη διαρκή αναφορά στους άλλους καθώς τα
ιστορικά φαινόµενα αποκτούν νόηµα µε την ένταξη τους τόσο στο ευρύτερο
όσο και στο µικρο-ιστορικό κάθε φορά πλαίσιο.
 Γενικά
χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα
της
κοινότητας:
εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων, δυνατότητες και µέσα επικοινωνίας,
παράγοντες που επηρέασαν την ανάπτυξη της κοινότητας, κυρίαρχη
πολιτιστική ταυτότητα και αλλαγές µέσα στο χρόνο.
 Κοινωνικά χαρακτηριστικά και δηµογραφική ταυτότητα:
γεννητικότητα, θνησιµότητα, υγεία, περίθαλψη, επιδηµίες, µετανάστευση,
δηµογραφική πορεία, κοινωνικές αντιθέσεις, τοπικά κινήµατα.
 Οικονοµικά χαρακτηριστικά και τοπική οικονοµία: οικονοµική
βάση, τοπικές επιχειρήσεις, θέση και καθεστώς της τοπικής οικονοµίας
στην ευρύτερη περιοχή
 Πολιτικά χαρακτηριστικά και τοπικές ηγετικές δυνάµεις:
διαδικασίες ανάδειξης και συντήρησης, αποκλεισµοί, τοπικές εκλογές,
εκλογικές συµπεριφορές.
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