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Περίληψη: Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στο δηµοτικό σχολείο κερδίζει τα 
τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο έδαφος και στηρίζεται σε γραπτές και 
προφορικές πηγές που δεν υστερούν σε εγκυρότητα και αξιοπιστία εφόσον επιλεγούν  µε 
προσοχή από τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους κατοίκους της περιοχής. Στις 
προφορικές πηγές  ανήκουν οι λαϊκές δοξασίες, οι θρύλοι, οι µύθοι, οι παραδόσεις  και 
άλλα λαϊκά ευρήµατα επί τοπικών γεγονότων. Για την αξιοπιστία των προφορικών 
πηγών πρέπει να γίνει ξεκαθάρισµα των ιστορικών πυρήνων των γεγονότων. Στις µικρές 
τάξεις επιτρέπεται να δεχθούµε φανταστικά στοιχεία, ενώ στις µεγαλύτερες µόνο 
ιστορικά. Στο τοπικό πλαίσιο µπορούµε να εντάξουµε κάθε ιστορικό γεγονός της 
περιοχής µας ταυτόχρονα µε διδακτικές επισκέψεις και κοινή προετοιµασία µαθητών και 
εκπαιδευτικών. Στις προφορικές πηγές πρέπει να εθίσουµε τους µαθητές στη διάκριση 
της αντικειµενικότητας µε  τη µέθοδο της αντανάκλασης, της απήχησης, του 
συµβολισµού και  της λαϊκής απλοποίησης ώστε να βρεθεί η χρυσή τοµή. 

 

1. Πρόλογος 
Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στο δηµοτικό σχολείο κερδίζει τα τελευταία 
χρόνια ολοένα και περισσότερο έδαφος. Και χρόνο µε το χρόνο προβάλλει επιτακτικά 
το αίτηµα για µια ισότιµη συµµετοχή στη χάραξη και επιλογή της στοχοθεσίας και 
στη διαµόρφωση της µεθοδολογίας του µαθήµατος. Η επετειακή, καθώς και 
ευκαιριακή διδασκαλία της τοπικής ιστορίας οδεύει σε παράλληλη ιστορική διαδροµή 
µε τη εθνική µας ιστορία, αφού θεωρείται και είναι οργανικό µέλος της που τη 
συµπληρώνει και την καλύπτει. Αυτό συµβαίνει όταν η τοπική δράση παρεµβάλλεται, 
διαφωτίζει και αναδεικνύει την τοπική συµβολή της στην ιστορική πορεία του 
Έθνους. Η παρεµβολή αυτή επιτυγχάνεται µε µια διδακτική διεύρυνση του 
αναλυτικού και ωρολόγιου προγράµµατος, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, η οποία 
ατυχώς δεν εφαρµόζεται µε την αναµενόµενη προθυµία, προκειµένου να καλυφθούν 
κενά που αφήνει το δυσβάσταχτο φορτίο άλλων µαθηµάτων.    

2. Η συµβολή των προφορικών πηγών στην κατανόηση της Τοπικής και της 
Γενικής Ιστορίας 
Η διεύρυνση αυτή, όµως, είναι πολύτιµη γιατί εµπλουτίζει και ενίοτε ολοκληρώνει τις 
ιστορικές γνώσεις των µαθητών και θετική γιατί τους προτρέπει να αγαπήσουν τον 
τόπο τους και να νιώσουν υπερηφάνεια για τοπικούς ήρωες και απλούς πολεµιστές, 
που ενδέχεται να είναι πρόγονοι ή και συγγενείς τους. Η σπουδαιότητα της τοπικής 
ιστορίας ενισχύεται από το γεγονός ότι διευκολύνει την κατανόηση του ιστορικού 
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πεδίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται στους µαθητές µας, από µικρή ηλικία, η 
ιστορική συνείδηση, επειδή αναφέρεται σε γνωστές συντεταγµένες: του χώρου – 
τόπου (γνωστά τοπωνύµια, θέατρα πολεµικών συγκρούσεων και επιχειρήσεων κ.ά.), 
του χρόνου, των εµπλεκόµενων ιστορικών προσώπων, και των άλλων ιστορικών 
δεδοµένων (ανθρώπινο και κοινωνικό περιβάλλον κ.ά.). Αυτές διανθίζουν και 
πλαισιώνουν την τοπική ιστορία µε ένα πλούσιο ιστορικό υλικό, που περιέχεται σε 
γραπτές και προφορικές πηγές. Οι γραπτές είναι αδιαµφισβήτητες και αυθεντικές. 
Εξίσου όµως πολύτιµες θεωρούνται και οι προφορικές πηγές και παραδόσεις, όταν 
ερµηνευθούν και αξιοποιηθούν µε σοβαρότητα και παιδαγωγική εντιµότητα.    

3.Η θέση της Τοπικής και της Γενικής Ιστορίας και η διδακτική αξιοποίησή της 
Αυτές λοιπόν οι προφορικές πηγές και η θέση τους στη διδασκαλία της τοπικής 
ιστορίας θα αποτελέσουν το θεµατικό πυρήνα της σηµερινής µας εισήγησης. Με τον 
όρο προφορικές πηγές αναφερόµαστε, κυρίως, σε λαϊκές εκδοχές και δηµιουργήµατα, 
που αφθονούν σε κάθε περιοχή, έχουν γίνει αποδεκτές στη λαϊκή συνείδηση και 
έχουν µεταδοθεί από στόµα σε στόµα και από γενιά σε γενιά. Αυτές είναι συνήθως οι 
λαϊκές δοξασίες, οι παραδόσεις (το άγαλµα του Μέρµπακα), οι θρύλοι 
(µαρµαρωµένος βασιλιάς, πετρωµένος Αγαµέµνονας απέναντι στις Μυκήνες, ο 
βράχος της Ιππολύτης στο Ναύπλιο, η χρυσή άµαξα της Μιδέας κ.ά.), οι µύθοι, οι 
προφητείες (το Ξανθό γένος του Βορρά, η Κόκκινη Μηλιά της προεπαναστατικής 
περιόδου, καθώς και το «Ποθούµενο» του Πατροκοσµά), οι παροιµίες («Γιάννης 
κερνά και Γιάννης πίνει»), τα παραµύθια, έξυπνες παραπλανήσεις του εχθρού, τα 
δηµοτικά τραγούδια, οι διηγήσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος, οι αφηγήσεις 
ζώντων πρωταγωνιστών πρόσφατων γεγονότων, οι δεισιδαιµονίες, οι προλήψεις, 
καθώς και άλλα συναφή δηµιουργήµατα, όπου πλεονάζει η λαϊκή απλότητα και η 
φαντασία, χωρίς να παρακάµπτεται και αγνοείται η ιστορικότητα του πυρήνα τους.   

4. Συλλογή και επεξεργασία των προφορικών πηγών 
Βασική, όµως, προϋπόθεση είναι να αναζητηθούν ανάλογα µε το εκάστοτε προς 
µελέτη θέµα και να συλλεγούν από τους ίδιους τους µαθητές οι προφορικές 
παραδόσεις του τόπου τους, για να αξιοποιηθούν µε τη βοήθεια του δασκάλου. Στο 
σηµείο αυτό προκύπτουν δεοντολογικά, µεθοδολογικά και άλλα προβλήµατα των 
προφορικών πηγών και παραδόσεων στη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας. 

Ως δεοντολογικό πρόβληµα προκύπτει η ανάγκη να επιβάλλεται η 
διασταύρωση, το ξεκαθάρισµα, η επαλήθευση, η αποµυθοποίηση (όπου αυτό είναι 
θεµιτό), η αντικειµενικοποίηση των πηγών, ειδικά στις αφηγήσεις ζώντων 
πρωταγωνιστών, και άλλες συναφείς δευτερεύουσες διαδικασίες.  

Ως µεθοδολογικό πρόβληµα προκύπτει η ανάγκη της διαθεµατικότητας, που 
αντιµετωπίζει πολύπλευρα και ολιστικά κάθε θέµα της διδακτέας ύλης µε επιτυχία 
και διεξοδικότητα, αλλά και διδακτική οικονοµία στο διατιθέµενο χρόνο και έχει 
έδαφος εφαρµογής στην τοπική και στην εθνική ιστορία. Και ακόµα η 
διεπιστηµονικότητα, που ειδικά για την ιστορία δεχόµαστε ότι µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε θέµατα αποκλειστικά ιστορικά, διαφόρων όµως εποχών, ώστε να 
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επιβεβαιωθεί διαχρονικά, κοντά στα άλλα, και η πολύτιµη συµβολή των προφορικών 
πηγών στην εγκυρότητα της διδασκαλίας του µαθήµατος.    

Ένα άλλο δεοντολογικό και ταυτόχρονα µεθοδολογικό ζήτηµα στη 
διδασκαλία της τοπικής ιστορίας είναι ότι δε συνιστάται η αντιµετώπιση των 
προφορικών πηγών να γίνεται µε την ίδια µεθοδολογική προσέγγιση σε όλες τις 
τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Η απαίτηση αυτή προκύπτει για καθαρά 
ψυχοπαιδαγωγικούς λόγους, επειδή επιβάλλεται η διαφορετική αντιµετώπισή τους για 
τις µικρές τάξεις και διαφορετική για τις µεγαλύτερες. 

Στις µικρές τάξεις οφείλουµε να σεβαστούµε τη µυθολογική διάσταση στο 
περιεχόµενο και στις πηγές της διδακτέας ύλης. Αφού σε αυτές τις ηλικίες επικρατεί η 
αχαλίνωτη φαντασία, η γοητεία του µυθώδους, του φανταστικού και της οµιχλώδους 
παραµυθικής ατµόσφαιρας, που πρέπει να παραµείνει αδιατάρακτη. Αυτό θεωρούµε 
ότι αποτελεί πηγή ζωής, συναισθήµατος και ψυχικής ισορροπίας των µικρών 
µαθητών. Και η όποια απόπειρα  άκαιρης αποµυθοποίησης µπορεί να προκαλέσει 
σύγχυση, αποπροσανατολισµό και απρόβλεπτη «βουτιά στο κενό».  

Αντίθετα, στις µεγαλύτερες τάξεις, επιβάλλεται η σταδιακή αποκατάσταση 
της πραγµατικότητας, κάτω από το πρίσµα της νοµοτέλειας των ιστορικών γεγονότων 
και την ανάδειξη του ιστορικού πυρήνα των προφορικών πηγών και παραδόσεων. 
Αυτές προσφέρονται είτε µε αλληγορική µορφή και περιεχόµενο, είτε ως απηχήσεις 
του µακρινού παρελθόντος, είτε ως αντανάκλαση αρχαίου κάλλους και µεγαλείου, 
είτε τέλος µε οποιαδήποτε µορφή ως καθαρό και ξεκάθαρο µήνυµα του παρελθόντος 
προς το παρόν και το µέλλον.     

5. Επιλεκτική συλλογή των προφορικών πηγών για την περιοχή της Αργολίδας 
Θα αναφέρουµε ως διδακτικό παράδειγµα της παραπάνω εφαρµογής το Νοµό 
Αργολίδας, επειδή σε αυτόν εργαστήκαµε και πειραµατιστήκαµε επί σειρά ετών. Ως 
ενότητες επιλέξαµε τις µυκηναϊκές ακροπόλεις της Αργολίδας και µια διδασκαλία 
τοπικής αφήγησης στις µεγάλες τάξεις, η οποία κατέχει σηµαντικό µέρος στο 
∆ηµοτικό Σχολείο. 

Η Τίρυνθα ήταν µια  από τις  σηµαντικές  µυκηναϊκές ακροπόλεις της 
Αργολίδας από την οποία σύµφωνα µε τη µυθολογία ξεκίνησαν οι άθλοι του Ηρακλή 
και αποτελεί σπουδαίο µέρος των προφορικών πηγών. 

Οι Μυκήνες η σηµαντικότερη ακρόπολη των Μυκηναϊκών χρόνων ως πηγή 
έµπνευσης και περιγραφής της οµώνυµης ιστορίας υπό µορφή άγραφων πηγών 
συνιστά αντικείµενο µελέτης και περαιτέρω επεξεργασίας. 

 Έχουµε επιλέξει τον πετρωµένο βασιλιά των Μυκηνών, η θέαση ενός 
γιγαντιαίου εδαφικού ανάγλυφου στο απέναντι των Μυκηνών πέτρινο λόφο της 
περιοχής του Άργους που δεσπόζει επιβλητικά και τροφοδοτεί ακόµα την φαντασία 
των ντόπιων  πληθυσµών και συνδέεται έµµεσα µε την Τοπική Ιστορία, από την 
αρχαιότητα µέχρι σήµερα, µέσω προφορικών πηγών. 

Το παραπάνω σύµπλεγµα χωρίς να είναι µονολιθικό αποτελείται από 
διαφορετικά επίπεδα τα οποία στη γενικότερη προβολή  φαντάζουν και  δίνουν την 
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εντύπωση του ενιαίου συνόλου µε έντονα τα χαρακτηριστικά της κεφαλής της κώµης, 
του προσώπου, του στέρνου και µέρους του κορµού. Αυτό έγινε αντικείµενο 
προφορικών πηγών από πολλές γενιές απλών λαϊκών ανθρώπων, οι οποίοι τον 
θαύµαζαν (τον Αγαµέµνονα )και το απέδωσαν σε υπερφυσικές δυνάµεις. Και αυτό 
γιατί  απέδιδαν σε αυτόν µεγάλη ιστορική και συναισθηµατική αξία είτε λόγω της εν 
γένει βασιλικής δράσης του και της ιστορικής φυσιογνωµίας  του,  είτε του τραγικού 
τέλους, το οποίο του επιφύλαξαν οι δολοφόνοι του. 

Εδώ στην επεξεργασία αυτής της προφορικής πηγής προσπαθούµε να 
αναζητήσουµε στις µικρές τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου την απήχηση της φήµης 
του µυκηναϊκού ηγεµόνα, ενώ στις µεγαλύτερες τάξεις ως τυχαίο γεωλογικό και 
γεωµορφολογικό φαινόµενο το οποίο  όµως επέλεξαν οι κάτοικοι για τους λόγους που 
προαναφέραµε.  

∆υο µυκηναϊκοί τάφοι: 

5.1. 
Tον αποκαλούµενο θησαυρό του Ατρέα, που κακώς αποδιδόταν µέχρι πριν από 
ορισµένα χρόνια στον Αγαµέµνονα, που το κουφιστικό του τρίγωνο είναι διαµπερές,  
από την είσοδο µέχρι  το εσωτερικό του τάφου. Οι εργάτες των ανασκαφών καθώς και οι 
παριστάµενοι χωρικοί  και οι άλλοι θεατές απέδωσαν την τεχνική  του διαµπερούς 
κουφιστικού τρίγωνου, ότι οφειλόταν όχι σε τυχαία τεχνική κατασκευή, αλλά στην 
καλόκαρδη προσωπικότητά του, ώστε το πνεύµα του «να είναι ελεύθερο» να µπαίνει και 
να βγαίνει από τον τάφο. 

5.2. 
Tον θολωτό µυκηναϊκό  τάφο  τον κακώς πάλι επανοµαζόµενο τάφο της 
Κλυταιµνήστρας, αφού οι 2  αυτοί τάφοι  είχαν κατασκευαστεί 50 – 70 χρόνια  νωρίτερα 
γύρω στο 1250 π.Χ. Αυτού του   τάφου το κουφιστικό τρίγωνο δεν είναι διαµπερές  αλλά 
ανοιχτό µέχρι ενός σηµείου και κλειστό κατά την εσωτερική πλευρά του τάφου. Και 
αυτό  για να µην βγαίνει προς τα έξω η σκληρόκαρδη και διαβολεµένη γυναίκα και να 
µολύνει την  πανάρχαιη πολιτεία. 
Αυτές οι δυο προφορικές πηγές µπορούν να αξιολογηθούν και να ερευνηθούν 

παράλληλα  προς το ιστορικό κείµενο από τους µαθητές, κάτι που συχνά ως δάσκαλοι 
το έχουµε εφαρµόσει επανειληµµένα κατά τις εκεί επισκέψεις µας.  Και στο ερώτηµα  
εάν δεν οφείλεται η διαφορά  των δύο κουφιστικών τριγώνων σε καθαρούς τεχνικούς 
λόγους, πως αλλιώς µπορεί να ερµηνευτεί. Η πλειονότητα των µαθητών είχε 
απαντήσει κατά τον ίδιο σχεδόν τρόπο που είχαν απαντήσει πριν από 135 περίπου 
χρόνια οι απλοί αγράµµατοι χωρικοί. Με βάση την ερµηνεία αυτή µπορούµε και µε 
κατάλληλες  ερωτήσεις  πώς έφτασαν σε αυτό  το συµπέρασµα µπορούµε να 
καταλήξουµε,  ότι η φήµη του Αγαµέµνονα ως αγαθού ηγεµόνα απηχούσε µέχρι τις 
ηµέρες µας, το ψυχικό του µεγαλείο και τη µεγαλοπρέπειά του, ώστε να έχει τη 
µεταφυσική ικανότητα να περιφέρεται ανάµεσα στους νεκρούς και στους ζωντανούς. 

Αντίθετα η κακή φήµη της Κλυταιµνήστρας και το στυγερό έγκληµά  της από   
την ίδια και τον εραστή της Αίγισθο, αφού µας είναι γνωστή η δολοφονία της από τον 
ίδιο το γιο της, τον Ορέστη, και µε τη σιωπηρή συγκατάθεση των υπόλοιπων 
συγγενών της, επιβιώνει µέχρι σήµερα στις επόµενες γενιές επί 3000 σχεδόν χρόνια.  
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Η χρήση των τριών αυτών προφορικών πηγών συνθέτει όπως θα 
διαπιστώσατε την απεικόνιση και την απήχηση της ψυχικής  κατάστασης και των 
συναισθηµάτων του λαού και κατά την περίοδο του απάνθρωπου εγκλήµατος και την 
ίδια κατάσταση 3000 χρόνια αργότερα. 

 Για τους ίδιους ακριβώς λόγους σχολεία του ∆ήµου Μιδέας ασχολούνται 
διεξοδικά µε επίσης προφορικές πηγές για την αδερφή πόλη των Μυκηνών και της 
Τίρυνθας τη Μιδέα. Στην περιοχή αυτή µεταξύ των προφορικών πηγών επικρατεί η 
φήµη, για την ύπαρξη µιας χαµένης  χρυσής άµαξας που ανήκε τότε στη βασίλισσα  
της  Μιδέας για την οποία διαρκώς έχουν γίνει ιδιωτικές ανασκαφές (υπό την 
επιτήρηση του κράτους) χωρίς αποτέλεσµα.  

Οι πηγές αυτές αντανακλούν  κατά τη γνώµη µας το µεγαλείο,  τον πλούτο και 
τον υλικό πολιτισµό και των δυο µυκηναϊκών πόλεων, εξαιτίας της ανεύρεσης 
πολλών χρυσών αντικειµένων και κτερισµάτων που έχουν ανευρεθεί στα τελευταία 
130 χρόνια. Η αντανάκλαση αυτή όπως έχει φτάσει µέχρι τις ηµέρες µας αποτελεί µια 
εκδοχή για την πραγµατική δύναµη της ακµής των µυκηναϊκών χρόνων, αφού 
φέρονται ότι έχουν χρυσή άµαξα. 

Στις προφορικές πηγές ανήκουν και πολλές παροιµίες, λαϊκές παραδόσεις και 
θρύλοι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Όπως « Γιάννης κερνά και 
Γιάννης πίνει», µια παροιµία που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της ∆΄ 
Εθνοσυνέλευσης του Άργους του 1828. Όπου ο Γιάννης ( ο Ιωάννης Καποδίστριας ) 
λόγω της κυριαρχίας του επί των παραστατών της Εθνοσυνέλευσης γίνονταν δεκτές 
όλες οι προτάσεις του και απηχούσε στην ασήµαντη τότε µειοψηφία των αντιπάλων 
του ως ένδειξη αυταρχικού ηγεµόνα. 

Κατά τον ίδιο τρόπο και µε βάση  τις προφορικές πηγές που έχουν σχέση  µε 
την Τοπική ιστορία  ερµηνεύουν όλες αυτές και προκαλούν  ιδιαίτερο  και θαυµασµό 
στους µαθητές, γιατί πρόκειται για στοιχεία που είναι  απείρως ελκυστικά σε αυτούς 
και στο περιβάλλον τους. 

6.Επίλογος 
Όπως προέκυψε από την εισήγησή µας και κατά τη γνώµη των συντακτών η 
σπουδαιότητα, η αξία και η ωφελιµότητα των προφορικών πηγών είναι πολύ µεγάλη 
και ανεκτίµητη. Η προσφορά τους έχει ως αφετηρία το γεγονός ότι είναι τόσο παλιές 
που ανατρέχουν σε περιόδους που δεν έχουν καταγραφεί και αποσαφηνιστεί από την 
Ιστορία και να αναδείξει την αξία και τη χρησιµότητά τους σε πολλές πτυχές του 
ιστορικού και του κοινωνικού γίγνεσθαι του λαού. Είναι για κάθε λαό το σταθερό 
βάθρο και αφετηρία της Ιστορίας του. Πολύ δε περισσότερο για λαούς, όπως ο 
ελληνικός που κατά τη διάρκεια του παρελθόντος και ιδιαίτερα του 19ου αιώνα 
δέχτηκε αναίτιες και αβάσιµες, όπως αποδείχτηκε, ιστορικές επιθέσεις για τη 
φυλετική του συνέχεια, από την αρχαιότητα έως σήµερα. Τότε που ο γνωστός 
Ιάκωβος Φαλµεράυερ (1790 – 1861) µε τις ιδιότυπες θεωρίες υποστήριξε ότι δεν 
υπάρχει φυλετική και ιστορική συνέχεια ανάµεσα στους αρχαίους και στους 
σύγχρονους Έλληνες, τους οποίους θεωρούσε ως Σλάβους. Μεταξύ των ξένων και 
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των Ελλήνων επιστηµόνων που αντέκρουσαν τη θεωρία αυτή υπήρξε, µεταξύ άλλων 
και ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, καθηγητής Νικ. Πολίτης. Για τους λόγους 
αυτούς  ενδιαφέρθηκε µε πάθος και µοναδική επιµέλεια να ανακαλύψει, να 
καταγράψει και να συγκεντρώσει όλα τα τεκµήρια που του χρειάζονταν στην περιοχή 
του γνωστικού αντικειµένου στην οποία  εµπεριέχεται και µέρος των προφορικών 
πηγών. 
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