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ΙΣΤΟΡΙΑ Η έκδοση ενόε βιβλίου όπωε η 
«ZivcKJOs» του Σεραφείμ Ρίζου 

δεν είναι μια συνήθηε έκδοση, καθώε οι ε-
μπνευστέε και οι χρηματοδότεε ms δεν έχουν 
σχέση με τα στενά κριτήρια Tns oyopas και vus 
συνακόλουθη5 npoßoXns του βιβλίου. Γι' αυτό 
και πρέπει να συγχαρούμε το Κέντρο Μικρα-
σκτηκών Σπουδών που είχε την ιδέα Tns έκδο-
ans auras, αλλά και TOUS xopnyous, Tis οικογέ-
νειεε Βασιλείου και Ελένηε Χατζηελευθεριάδη, 
Σινασίτε5, που με γενναιοδωρία προσέφεραν 
την οικονομική TOUS ενίσχυση και έτσι πραγ
μάτωσαν την ιδέα. 

Μπορεί τώρα oris μέρεε μαε να υποδεχόμαστε 
ευφρόσυνα το πόνημα του Σεραφείμ Ρίζου, αλλά 
είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε κάτι το ίδιο ση
μαντικό: το έργο συντάχθηκε από τον συγγρα
φέα του μεταξύ των ετών 1952 και 1966 και κατά 
συνέπεια στην εποχή αυτή ανήκει. Μπορούμε να 
εξηγήσουμε, γιατί δεν εκδόθηκε στην ώρα του 
-μήπωε άλλωστε είναι το πρώτο κείμενο που 
χρονοταλαιπωρείται, as σκεφτούμε λ. χ. το «Αΐ-
βαλί» nis Zhoas Καραϊσκάκη για να μείνουμε 
στην ίδια κατηγορία εντύπων - αλλά την ημερο
μηνία «Yéwnons» του την ξέρουμε σχεδόν επα-
Kpißcos, αν cos τέτοια θεωρήσουμε αυτή που φέ
ρουν πάνω TOUS τα διάφορα τμήματα του χειρο
γράφου του και όχι τη χρονική στιγμή -πράγμα 
δύσκολο άλλωστε- που συνέλαβε στο μυαλό του 
τη σύνθεση του βιβλίου του για τη Σινασό ο Σε
ραφείμ Ρίζοβ. ripos αυτήν εξάλλου την κατεύ
θυνση σκέπτομαι ότι άνθρωποι, όπωε ο Ρίζοε, εί
χαν την αγωνία πρώτιστα να συντάξουν το κεί
μενο TOUS και λιγότερο ενδιαφέρονταν για την 
έκδοση του, αν λογαριάσουμε μάλιστα το γεγο-
VÓS ότι ο Ρίζοε στα τελευταία χρόνια Tns ελλαδι-
Kns ζωήε του διετέλεσε και τυπογράφοε. 

Στιε πρώτεε σελίδεε ms έκδοσηε, δηλαδή 
πριν από το Kupicos σινασίτικο κείμενο του Ρί
ζου, υπάρχουν άλλα δύο, σύντομα αλλά σημα
ντικά κείμενα, που οι συστηματικοί αναγνώ-
στεε πρέπει να τα διαβάσουν πριν ξεκινήσουν 
την περιπέτεια Tns συνολικήε ανάγνωσηε. 

Το πρώτο είναι μια αυτοβιογραφική παρου
σίαση του Σεραφείμ Ρίζου, που ο συγγραφέαε 
συνέταξε το 1959 (πέθανε δέκα χρόνια αργότε
ρα), στο οποίο πρόσθεσε χρήσιμεε υποσημειώ
σει ο Σταύροε Θ. Ανεστίδηε. Ο Σεραφείμ Ρίζοε 
μαε παρουσιάζει τον εαυτό του και ταυτόχρονα 
νομίζω ότι παρουσιάζεται στον εαυτό του, ανα
μετρά το έχει του, όσο κατέκτησε σε όλη τη μα
κρά διαδρομή Tns προσωπικήε του περιπέτειαε: 
Σινασόε, πρώτα γράμματα, Κωνσταντινούπολη 

(Λύκειο Galatasaray), ανεκπλήρωτεε ανώτερεε 
σπουδέε στο Παρίσι, επαγγελματική σταδιο
δρομία και ιδεολογικοί προσανατολισμοί (Θεσ
σαλονίκη - Κωνσταντινούπολη - Μικρά Ασία), 
Σινασόε (διδακτική εμπειρία), Ανταλλαγή Πλη
θυσμών - Εύβοια (Νέα Σινασόε). Μια μεγάλη και 
πολυποίκιλη δράση. 

Το δεύτερο κείμενο είναι η εισαγωγή Tns ι
στορικού και ερευνήτριαε στο Κέντρο Μικρα
σιατικών Σπουδών Iooawas Πετροπούλου, 
«Evas εγκυκλοπαιδιστήε στην Οθωμανική Αυ
τοκρατορία». Κείμενο εξαιρετικήε wons και 
ταυτόχρονα πολύ περιεκιτκό, το οποίο ]ias δί
νει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε TOUS νοη-
TIKOÜS και άλλουε δρόμουε, μέσα από TOUS Ο-
noious ο Ρίζοε πορεύτηκε στη ζωή και npos τη 
συγγραφή. 

Η «Σινασόε» του Σεραφείμ Ρίζου ανήκει στο ι
στορία είδοε που ονομάζουμε τοπική ιστορία. 
Το είδοε αυτό CUS ιστορική δημιουργία δεν απο
τελεί ελληνική πρωτοτυπία, είναι και ελληνικό 
και òncos κάθε δημιουργία έχει να παρουσιάσει 
σημαντικά, μέτρια και πολύ αδύνατα αποτελέ
σματα. Καταλαβαίνουμε όλοι μαε, έστω και με 
γενικό τρόπο, τι σημαίνει τοπική ιστορία. Evas 
γραμματιζούμενοε άνθρωποε, κάποια στιγμή, 
μέσα από ορισμένεε vonraés διεργασίεε (δια
βάσματα, παραδείγματα άλλων, φιλοδοξίεε, πα
ραινέσει κ. λπ.) αποτολμά να συνθέσει την ι
στορία (onces αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει ο ί-
ôios το περιεχόμενο του όρου) μιαε περιοχήε, 
μιαε πόληε, ενό5 χωριού, που συνήθωε -αν όχι 
αποκλειστικά- είναι και o Tonos καταγωγήε του. 

Η σημασία του είδου5 αυτού είναι προφα-

vns. Μέσα από το xaos Tns αναλυτικήε περι-
Ypacpns του τοπικού ιστοριογράφου είναι δυ
νατόν ο επαγγελματία5 loropucòs να ανασύρει 
στοιχεία που θα τον βοηθήσουν στη δική του 
ιστορική σύνθεση και τα οποία ο τελευταίοε εί
ναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εντοπίσει με 
εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο. Στο σημείο 
αυτό θέλω, με την ευκαιρία ins Σινασού, να υ
πενθυμίσω τα λόγια \iias μεγάληε προσωπικό-
τηταε των νεοελληνικών γραμμάτων, του Κων
σταντίνου Θ. Δημαρά, o onoios πολύ vcopis, α
πό το 1950 κιόλαε, θα σημειώσει για την τοπι
κή ιστορία σε επιφυλλίδα του στην εφημερίδα 
«Το Βήμα»: 

«Δεν έχει κανείε να εξάρει τη χρησιμότητα 
Tns, γιατί είνα αυτόδηλη σε μια χώρα που δια
μορφώθηκε κάτω από ξένο ζυγό, όπου ευνοή
θηκε γι' αυτόν τον πρόσθετο λόγο η αυτοδιοί
κηση των κοινοτήτων, η ιστορία η εθνική είναι 
σε μεγάλο ποσοστό άθροισμα τοπικών ιστο
ριών. Αν amis οι πραγματυώτητεε σι φυσικέε 
και icrtopiKés αγνοήθηκαν σε κάποια στιγμή 
και δημιουργήθηκε εκ των άνω το υδροκέφαλο 
θηρίο που ονομάζεται ελληνικό κράτοε, τούτο 
είναι évas ακόμη πρόσθετοε λόγοε για να μελε
τήσουμε προσεκτκά neos ήταν άλλοτε τα πράγ
ματα, τον καιρό που ο ελληνισμόε ανέβαινε με 
ζωηρό πόδι npos την ακμή του». 

Αυτά και άλλα πολλά και σημαντικά όσον α
φορά το είδθ5 του βιβλίου που εδώ παρουσιά
ζουμε, γράφει ο Κ. Θ. Δημαρά5 και η σημασία 
TOUS παραμένει, με Tis onoœs ενδεχομένου 
διαφοροποιήσει, πάντα επίκαιρη. Επιπροσθέ
του, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η Μικρά 
Ασία δεν αποτελεί εξαίρεση ούτε βέβαια ιδιο
μορφία όσον αφορά την παραγωγή έργων το-
nums lOTopias. Αρχικά οι ελληνικοί πληθυσμοί 
Tns περιοχήε, ônojs άλλωστε και των άλλων πε
ριοχών Tns ελληνικήε επικράτειαε, αποτέλε
σαν πεδίο παρατήρησηε εκ μέρουε των ξένων, 
σοβαρών και λιγότερο σοβαρών, περιηγητών. 
Λίγο πριν από την Επανάσταση του 1821, κατά 
την ύστερη περίοδο του Νεοελληνικού Διαφω
τισμού, Ελληνεε λόγιοι αρχίζουν να γράφουν 
για Tis ελληνικέε πατρίδε5 TOUS. ΤΟ φαινόμενο 
ouYYpacpns τοπικών έργων θα ενταθεί μετά 
την Επανάσταση, όταν οι τοπικέε κοινωνίεε 
μέσω των τοπιών ιστοριογράφων θα διεκδι
κήσουν για τη δική του, καθέναε, πατρίδα, τη 
μεγαλύτερη συμβολή στην επιτυχία του Αγώ
να. Ο Κωνσταντίνοε Παπαρρηγόπουλοε θα α
ντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, γράφονταε 
τον τόμο για την Επανάσταση, επειδή οι τοπι
κοί ιστορικοί θα θεωρήσουν ότι οι πατρίδεε 
TOUS αδικήθηκαν. Εφόσον ο λόγοε είναι εδώ 
για τη Μικρά Ασία, ο Καππαδόκηε Παύλθ5 Κα-
ρολίδηε θα κατηγορήσει τον Παπαρρηγόπουλο 
για την αυστηρότητα που δείχνει έναντι των 
Μικρασιατών. 

Ετσι Kano)s θα εξελιχθούν τα πράγματα και η 

τοπική ιστορική παραγωγή των Μικρασιατών 
λογίων θα συστουαιθεί με αυτήν των άλλων 
Ελλήνων λογίων. Ωστόσο, loropuxss περιπέτει-
ES, η Μικρασιατυαί Καταστροφή, οι χαμένεε 
πατρίδεε δημιουργούν άλλεε ανάγκεε: ο τοπι-
Kòs lOTopucos, ο Σεραφείμ Ρίζοε εν προκειμένω, 
αποσπάται από το πεδίο napaTnpnans του, τη 
μυφή πατρίδα του και έτσι το εγχείρημα του, ό
ταν θα δοκιμάσει Tis δυνάμει του στη νέα του 
πατρίδα, προσλαμβάνει τον χαρακτήρα του ε-
πείγοντο5. Ο λόγοε δηλαδή είναι και πάλι ιστο-
pucòs. Ο κόσμοε auTòs, οι μικρασιατικέε πατρί-
Ò£s, έχει χαθεί οριστικά. Ετσι και η παραμικρή 
ιστορική μαρτυρία που προέρχεται από TOUS 
Tónous auTOüs, έχει ειδυαί βαρύτητα, επειδή 
δεν μπορεί με κανένα τρόπο να επαναληφθεί. 
Υπάρχει, υπήρχε, λοιπόν μια βιασύνη επειδή 
πρέπει, έπρεπε, να προλάβουμε TOUS ανθρώ-
nous που ήταν από τα μέρη αυτά, όσο καιρό θα 
ήταν ζωντανοί. Να TOUS προλάβουμε, προκειμέ
νου να καταθέσουν τη μαρτυρία TOUS, επειδή 
μαζί TOUS θα σβήσουν και τα απαραίτητα στοι
χεία για την εθνική μαε αυτογνωσία. Και εδώ 
βέβαια το έργο του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών Tns πρώτηε περιόδου λειτουργίαε του 
είναι μοναδικό. 

Μέσα από auTés Tis λίγεε παρατηρήσει α
ντιλαμβανόμαστε τη σημασία έργων, κειμένων, 
βιβλίων òTUùs η «Σινασόε» του Ρίζου, καθώε ε
μπίπτει απόλυτα oris προδιαγραφέε Tns τοπι-
Kns παραγωγήε, òno)S προσπαθήσαμε να την ι
χνηλατήσουμε. Είναι όμωε και κάτι άλλο. Οπωε 
όλα τα δημιουργήματα του ανθρώπου έτσι και 
τα έργα των τοπιών ιστορικών είναι πετυχη
μένα, λιγότερο πετυχημένα ακόμη και κακά. 
Υπάρχουν, με άλλα λόγια, ορισμένα χαρακτηρι
στικά που προέρχονται από τη μελέτη των έρ
γων αυτών και τα οποία ξεχωρίζουν το ένα από 
το άλλο. Και πάλι ο Κ. Θ. Δημαράε έχει επιση
μάνει με γνώμονα, εκτόε των άλλων, και τη συ
χνή επαφή του με την τοπική ιστορική παρα
γωγή και έχει διακρίνει τα στοιχεία εκείνα που 
χαρακτηρίζουν την καλή συναγωγή από την 
κακή, προτρέπονταε òaous θελήσουν να ασχο
ληθούν με το είδοε να τα λάβουν υπόψη TOUS: 

«Ενα καλό τοπικό έργο δεν θα πρέπει να εί
ναι αφήγηση του τύπου ]iias icnopìas τηε για-
Yias. Δεν πρέπει να ασχολείται πολύ με την αρ
χαία ιστορία, επειδή το πολύ πολύ που έχει να 
προσφέρει είναι καμιά κακοδημοσιευμένη επι
γραφή· δεν θα πρέπει να είναι μόνο μια λαο-
γραςηκή παράθεση στοιχείων \iias περιοχήε, 
δεν θα πρέπει να είναι η λεγόμενη ιστορία από 
κτίσεωε κόσμου, δεν θα πρέπει να φθάνει ecos 
τα εντελώε πρόσφατα γεγονότα, ώστε από το
πική ιστορία να γίνεται κοσμική κίνηση». 

* Ο Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης είναι διευθυντής 
ερευνών του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευ
νών Ι Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 
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