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Εισαγωγή 

Μιλώντας στις μέρες μας για τον όρο «πρόσφυγας» συχνά υπάρχει μια σύγχυση 

με τον όρο «μετανάστης». Πρόσφυγες είναι τα άτομα  που βρίσκονται εκτός της χώρας 

καταγωγής τους εξαιτίας του φόβου διώξεων, διαμαχών, γενικευμένης βίας, πεποιθήσεων, 

θρησκείας, φυλής, εθνικότητας ή άλλων καταστάσεων που έχουν διαταράξει σοβαρά την 

έννομη τάξη και ως αποτέλεσμα, δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα 

τους. Δικαιούνται διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την σύμβαση της Γενεύης (1951). 

Μετανάστες από την άλλη πλευρά χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν τον 

τόπο κατοικίας τους για λόγους διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στον ορισμό 

του πρόσφυγα, εγκαταλείπουν οικειοθελώς τη χώρα τους με σκοπό να εγκατασταθούν 

αλλού για να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους, από κοινωνική ή οικονομική άποψη, 

ενώ έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα τους οποτεδήποτε θελήσουν, σε 

αντίθεση με τους πρόσφυγες, οι οποίοι δεν μπορούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους, αν 

δεν αλλάξει η επικρατούσα σε αυτή κατάσταση, ώστε να είναι ασφαλείς. Συνεπώς ο 

μετανάστης μπορεί και να επιστρέψει στη χώρα του, καθώς εκεί δεν κινδυνεύει.        

   Αναμφισβήτητα τα γεγονότα του παρελθόντος οδήγησαν και ανάγκασαν την 

διεθνή κοινότητα να εισάγει νόμους και μέτρα για να προστατέψει και να ισχυροποιήσει 

τους παραπάνω όρους, ωστόσο η ιστορία τείνει να κάνει κύκλους και να αναζωπυρώνει 

με τον ένα και με τον άλλο τρόπο τις δυσάρεστες πτυχές του παρελθόντος. Η Ελλάδα και 

ιδιαίτερα η περιοχή της Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης, δέχτηκε ανά 

τους καιρούς, και συνεχίζει να δέχεται, προσφυγικά κύματα. Η ιστορία της 

νοηματοδοτείται και χαρακτηρίζεται μέσα από διάφορα τραυματικά γεγονότα, όπως αυτό 

της Μικρασιατικής Καταστροφής (1918-22) και της υποχρεωτικής Ανταλλαγής 

Πληθυσμών (1922-24).   

Σύμφωνα με τον Dominick LaCarpa ο οποίος  έχει ως σημείο εκκίνησης της 

φροϋδική θεωρία, το τραύμα ορίζεται ως «μια βιωματική εμπειρία διαμελισμού του 

υποκειμένου, εξάρθρωσης του εαυτού, που δημιουργεί υπαρξιακά ρήγματα τα οποία 

καθυστερούν να επουλωθούν και δύσκολα τίθενται υπό έλεγχο»1 

   Έτσι λοιπόν αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναδείξει την 

διαχείριση ενός τραυματικού γεγονότος και ειδικότερα να αποσαφηνίσει την προσφυγική 

κατάσταση που επικράτησε στη Θεσσαλονίκη, κυρίως με την έλευση των προσφύγων το 

πρώτο μισό του 20ου αιώνα, και να καταθέσει ένα εκπαιδευτικό φάκελο ιστορίας 

αναφορικά με το θέμα για την αξιοποίηση του από την Στ΄ Δημοτικού σχολείου. Σκοπός 

της εργασίας και του προτεινόμενου φακέλου είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές  ενεργά 

την έννοια του τραυματικού γεγονότος με την χρήση πηγών, φυλλαδίων, εικόνων, 

χαρτών, μαρτυριών, δραστηριοτήτων, προκειμένου όχι μόνο να γίνει η έννοια αντιληπτή 
                                                           
1 Κόκκινος Γιώργος – Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ., «Το Τραύμα, τα Συγκρουσιακά Θέματα και οι Ερμηνευτικές 
Διαμάχες στην Ιστορική Εκπαίδευση», (2015) σ. 19 υποσ. 8 
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αλλά και να τους βοηθήσει να διαμορφώσουν κριτική ιστορική άποψη και σκέψη για τα 

γεγονότα αυτά, αφορμόμενοι από το σύγχρονο πλαίσιο της διδακτικής της ιστορίας. 
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Περίληψη 

    Η συγκεκριμένη εργασία μελετά το τραυματικό γεγονός στην τοπική ιστορία της 

Θεσσαλονίκης από το ξέσπασμα της Μικρασιατικής Καταστροφής μέχρι την ενσωμάτωση 

των προσφύγων τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1920. Παραθέτει επίσης έναν 

εκπαιδευτικό φάκελο, ο οποίος προσεγγίζει τα γεγονότα αυτά σε 4 διαφοροποιημένες 

ενότητες διδασκαλίας.  

    Στο πρώτο μέρος ενσωματώνεται το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο περιγράφει την 

κατάσταση της Μικρασιατικής Καταστροφής και της ζωής των προσφύγων στη 

Θεσσαλονίκη. Στην συνέχεια εντάσσεται η Τοπική Ιστορία και ο ρόλος της στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο τρίτο μέρος γίνεται η προσέγγιση ορισμού του 

τραυματικού γεγονότος στην Ιστορία και πως αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα. 

Τέλος προσφέρεται το εκπαιδευτικό υλικό που στηρίζεται στις έννοιες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, με σκοπό να τις αναδείξει και να τις προσεγγίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να 

γίνουν αντιληπτές στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που θα τις επιλέξουν. 

 

Λέξεις κλειδιά: Τοπική Ιστορία, Τραυματικό Γεγονός, Μικρασιατική Καταστροφή, 

προσφυγική ενσωμάτωση, εγκατάσταση, Θεσσαλονίκη, βιωματική δραστηριότητα, 

ενσυναίσθηση, debate, role playing, historical educomic. 

 

Abstract 

    This particular study examines the traumatic event in the local history of Thessaloniki 

from the outbreak of the Asia Minor Disaster to the integration of the refugees in the 

early 1920s. It also lists an educational dossier that approaches these events in 4 different 

teaching units. 

    The first part incorporates the theoretical framework describing the situation of the 

Asia Minor Catastrophe and the life of the refugees in Thessaloniki. Local History and its 

role in Primary Education are then included. The third part approximates the definition of 

the traumatic event in history and how this should be appropriately exploited. Finally, the 

educational material based on the concepts mentioned above is offered in order to 

highlight and approach them in such a way that they are perceived by the students and 

the teachers who will choose them. 

 

Key words: Local History, Traumatic Event, Asia Minor Disaster, refugee integration, 

establishment, Thessaloniki, experiential activity, empathy, debate, role playing, historical 

educomic 
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Α ΜΕΡΟΣ 

1. Γενικό θεωρητικό πλαίσιο. 

 

1.1 Η αφορμή της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών του 1923 

 

    Ο Τουρκικός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας (19 Μαΐου 1919 – 24 Ιουλίου 1923) 

διεξήχθη ανάμεσα στους Τούρκους εθνικιστές και τους αντιπροσώπους των Συμμάχων, 

δηλαδή την Ελλάδα στα δυτικά και την Αρμενία στα ανατολικά, αφότου η χώρα 

καταλήφθηκε και διαμοιράστηκε μετά την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Τουρκικό Εθνικό Κίνημα της Μικράς Ασίας αρχικά μετατράπηκε σε 

εμφύλια σύρραξη (όταν συγκρούσθηκε στρατιωτικά με τις δυνάμεις του τουρκικού 

στρατού που ήταν πιστές στο σουλτάνο), επικράτησε σύντομα και κορυφώθηκε με το 

σχηματισμό μιας νέας Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης από το Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και 

τους συντρόφους του. Με το τέλος του τουρκοαρμενικού, του γαλλοτουρκικού, του 

Ιταλοτουρκικού και του ελληνοτουρκικού πολέμου (που συχνά αναφέρονται ως 

Ανατολικό, Νότιο και Δυτικό μέτωπο του πολέμου, αντίστοιχα), η συνθήκη των Σεβρών 

εγκαταλείφθηκε και υπογράφηκε τον Ιούλιο του 1923 η συνθήκη της Λωζάννης.  

   Οι Σύμμαχοι εγκατέλειψαν τη Μικρά Ασία και την ανατολική Θράκη και η Μεγάλη 

Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας αποφάσισε την εγκαθίδρυση δημοκρατίας στην Τουρκία, 

που ανακηρύχθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1923. Με την εγκαθίδρυση του Τουρκικού Εθνικού 

Κινήματος, το διαμοιρασμό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και την κατάργηση του 

σουλτανάτου, η Οθωμανική εποχή και η Αυτοκρατορία ήρθαν στο τέλος τους και από 

πολιτική άποψη με τις μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ δημιουργήθηκε το σύγχρονο, 

κοσμικό έθνος-κράτος της Τουρκίας. 

 

1.2 Ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 
 

Η Ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας βασίστηκε στην 

θρησκευτική ταυτότητα, και περιλάμβανε τους Έλληνες ορθόδοξους χριστιανούς πολίτες 

της Τουρκίας, και τους Μουσουλμάνους πολίτες της Ελλάδας. Η μοναδική στην παγκόσμια 

ιστορία που υπαγορευόταν από διακρατική σύμβαση. Η Σύμβαση Περί ανταλλαγής των 

Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών υπογράφηκε στην Λοζάνη της Ελβετίας στις 30 

Ιανουαρίου 1923, έξι μήνες πριν να συνομολογηθεί η συνθήκη της Λωζάννης. Αφορούσε 

περίπου 2 εκατομμύρια άτομα (περίπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνες χριστιανούς της 

Ανατολής, και 500.000 Μουσουλμάνους στην Ελλάδα), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων 

έγιναν πρόσφυγες, χάνοντας την υπηκοότητα της χώρας που άφηναν πίσω. 
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Το Άρθρο 2 της Συμβάσεως εξαιρούσε από την ανταλλαγή τους «Έλληνες 

κατοίκους της Κωνσταντινούπολης» και τους «Μουσουλμάνους κατοίκους της Δυτικής 

Θράκης». Επίσης από την ανταλλαγή εξαιρούταν, σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Συνθήκης 

της Λωζάννης, οι κάτοικοι της Ίμβρου και της Τενέδου. 

   Μέχρι τον Ιανουάριο του 1923, η τεράστια πλειοψηφία των Ελλήνων της Μικράς 

Ασίας και των Ποντίων, ήδη είχαν φύγει κατά τον πρόσφατο Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 

1919-1922, οι οποίοι παρόλα αυτά λήφθηκαν υπ' όψιν στη συνθήκη. Σύμφωνα με 

υπολογισμούς, κατά το φθινόπωρο του 1922 είχαν φτάσει στην Ελλάδα περίπου 900.000 

Ορθόδοξοι πρόσφυγες (μεταξύ των οποίων 50.000 Αρμένιοι). 

 

2. Η Θεσσαλονίκη. 

 

2.1 Η Θεσσαλονίκη κατά την Οθωμανική Κυριαρχία  
 

   Στα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης (1430 -1912) όλοι σχεδόν οι χριστιανικοί 

ναοί της, ενοριακοί ή καθολικά μοναστηριών, μετατρέπονται σε μουσουλμανικά τεμένη. 

Η πόλη αποκτά πλέον τον αέρα της ανατολής. Τζαμιά χτίζονται στις γειτονιές της, νέα 

οικοδομικά συγκροτήματα, ιεροδιδασκαλεία, σκεπαστή αγορά και λουτρά που αποτελούν 

πλέον τους πυρήνες της νέας πραγματικότητας της πόλης. Το ήδη σε λειτουργία 

υδροδοτικό σύστημα με τις υπόγειες και υπέργειες κινστέρνες ενισχύεται και επεκτείνεται. 

Κρήνες διακοσμημένες με περίτεχνα γλυπτά κατασκευάζονται στα δαιδαλώδη σοκάκια, 

στα Μπαΐρια της Άνω Πόλης για να εξυπηρετούνται οι περίοικοι και να ξεδιψούν οι 

περαστικοί. Τα τείχη ενισχύονται είτε με ανακατασκευές είτε με νέες προσθήκες, όπως το 

φρούριο του Βαρδαρίου. Οι χριστιανοί κάτοικοι της πόλης, που κατά βάση κατοικούν στα 

πεδινά, χτίζουν τις εκκλησίες τους στον συνήθη για τη μεταβυζαντινή περίοδο τύπο της 

τρίκλιτης βασιλικής με χαμηλή δίρριχτη στέγη και προστώο.Η Θεσσαλονίκη πλέον και μετά 

την εγκατάσταση κυρίως των Εβραίων προσφύγων της Ισπανίας το 1500, αποκτά έναν 

χαρακτήρα πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό, τον οποίο και θα διατηρήσει μέχρι και 

την απελευθέρωσή της. 

 

2.2 Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 26 Οκτωβρίου 1912 

 

   Από τις αρχές Οκτωβρίου του 1912 η Ελλάδα βρισκόταν σε πόλεμο με την  

Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχοντας ως συμμάχους τη Βουλγαρία και τη Σερβία (Α 

Βαλκανικός Πόλεμος). Ο ελληνικός στρατός βάδιζε από νίκη σε νίκη στη Δυτική 

Μακεδονία. Όμως, από την αρχή των εχθροπραξιών σοβούσε σοβαρή διαφωνία μεταξύ 



9 
 

του αρχιστράτηγου Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο 

Κωνσταντίνος επιθυμούσε πρώτα την κατάληψη του Μοναστηρίου προς Βορρά, ενώ ο 

Βενιζέλος, βλέποντας την πιθανότητα να καταληφθεί η Θεσσαλονίκη από το βουλγαρικό 

στρατό, πίεζε τον Κωνσταντίνο να κατευθυνθεί προς τη φυσική πρωτεύουσα της 

Μακεδονίας, μια περιοχή με στρατηγική σημασία, η απελευθέρωση της οποίας αποτελούσε 

διακαή πόθο του ελληνισμού. 

   Τελικά, ο Κωνσταντίνος πείθεται με τη μεσολάβηση του πατέρα του βασιλιά 

Γεωργίου Α' και στις 25 Οκτωβρίου η εμπροσθοφυλακή του ελληνικού στρατού φθάνει 

προ των πυλών της Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί η καθοριστική νίκη στη Μάχη των 

Γιαννιτσών (19 - 20 Οκτωβρίου), που είχε κάνει ευκολότερη την προέλαση του ελληνικού 

στρατού. Ο Χασάν Ταξίν Πασάς που υπερασπιζόταν τη Θεσσαλονίκη δεν είχε άλλη 

δυνατότητα, παρά να ζητήσει μια έντιμη συμφωνία για την παράδοση της πόλης. Στις 11 

το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, οι πληρεξούσιοι 

αξιωματικοί Ιωάννης Μεταξάς και Βίκτωρ Δούσμανης μεταβαίνουν στο Διοικητήριο της 

Θεσσαλονίκης και υπογράφουν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης της πόλης στον 

ελληνικό στρατό. Η απελευθέρωση έγινε με ενθουσιασμό από τους Έλληνες κατοίκους 

της, με φόβο και απάθεια από το μουσουλμανικό στοιχείο, ενώ οι Εβραίοι που ήταν η 

πολυπληθέστερη πληθυσμιακή ομάδα της πόλης δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους, 

καθώς προωθούσαν σχέδιο διεθνοποίησης της Θεσσαλονίκης. 

 

2.3 «Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε μητρόπολη των προσφύγων» 

 

   Ο 20ος αιώνας καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Θεσσαλονίκης 

γενικότερα. Η πόλη είναι σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου και 

λειτούργησε ως καταφύγιο προσφύγων ήδη από την Βυζαντινή εποχή, κατά τις επιδρομές 

των Σλάβων και βαρβάρων ως το μεγάλο ρεύμα του 1923 με την υποχρεωτική ανταλλαγή. 

   Αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς, χιλιάδες είναι οι 

μουσουλμάνοι πρόσφυγες από την δυτική, κεντρική και κυρίως την Ανατολική Μακεδονία 

(περιοχές Σερρών, Σιδηρόκαστρου, Καβάλας, Δράμας, Λαγκαδά, Αβρέτ Χισάρ-παλαιό 

γυναικόκαστρο Κιλκίς, Καρατζά Αμπότ, Κιλκίς, Πράβιστας κ.α) οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο 

και περίθαλψη στη Θεσσαλονίκη μέχρι να μεταβιβαστούν στην Τουρκία από το λιμάνι της 

πόλης. Και δεν ήταν μόνο οι ντόπιοι μουσουλμάνοι αυτών των περιοχών που γέμισαν τις 

παρυφές της πόλης. Στην λίστα θα προστεθούν και οι πρόσφυγες από την 

βουλγαροκρατούμενη δυτική Θράκη (1913-19) αλλά και άλλων περιοχών (Στρώμνιτσα, 

Πετρότσι, Οσμανιέ, Άνω Τζουμαγιά, Νευροκόπι, Μελένικο κ.α) οι οποίοι περιήλθαν στη 

Βουλγαρία με την συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913). Ο μεγάλος αριθμός αυτών των 

μουσουλμάνων (πάνω από 130.000 άτομα) κατεβαίνει προς τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα 

με τις οδηγίες που είχαν από την τουρκική πλευρά και τη μουσουλμανική κοινότητα της 
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πόλης. Φιλοξενούνται από τις ελληνικές αρχές, με υπέρογκες κρατικές δαπάνες μέχρι να 

επιβιβαστούν και να προωθηθούν στην Ανατολική Θράκη και στη Μ. Ασία προκειμένου να 

εγκατασταθούν στις ήδη υπάρχουσες ελληνικές περιουσίες. Αξιοσημείωτο αποτελεί το 

γεγονός ότι πολλές από αυτές τις μουσουλμανικές ομάδες (Λαγκαδά, Νιγρίτας, Κάτω 

Τζουμαγιάς) πριν φύγουν επιχειρούν να πουλήσουν τα ήδη υπάρχοντα κτήματα και 

περιουσίες τους ή να τις καταστρέψουν ώστε να μην εγκατασταθούν σε αυτές οι Έλληνες. 

  Έπειτα ακολουθούν βάσει σχεδίου, οι διωγμοί του ελληνικού στοιχείου από την 

δυτική Θράκη (το βουλγαροκρατούμενο κομμάτι της), Ανατολική Θράκη, Μ. Ασία, 

Καύκασο και Βαλκανική προς την Μακεδονία και ως επί το πλείστων τη Θεσσαλονίκη. 

Υποδοχή, φροντίδα, υποδομή και αποκατάσταση θα βρουν από την πρώτη Επιτροπή 

Εγκατάστασης Προσφύγων που ίδρυσε ο Βενιζέλος με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στη διετία 

1913-14 υπολογίζονται πάνω από 160.000 Έλληνες πρόσφυγες που κατέφυγαν στη 

Θεσσαλονίκη για να εγκατασταθούν στη συνέχεια σε περιοχές της επαρχίας (Δυτική, 

Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία). Από Γρεβενά, Φλώρινα, Ανασελίτσα μέχρι Ελασόνα, 

Δράμα, Καβάλα, Θάσο. Καταφύγιο επομένως τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους 

Τούρκους πρόσφυγες στην περίοδο 1912-15. 

   Ωστόσο η μεγαλύτερη προσφυγική συμπύκνωση στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται 

μετά τη Μικρασιατική καταστροφή (1922) και την Ανταλλαγή πληθυσμών (1923). 

Συρρέουν και ανταμώνουν με τους ήδη υπάρχοντες πρόσφυγες οι ξεριζωμένοι Έλληνες 

της Ανατολής, ένας αριθμός 430.000 αγροτών. Μετά την πρόχειρη και προσωρινή 

υποδοχή τους στα απολυμαντήρια και τους καταυλισμούς της Καλαμαριάς, εγκαθίστανται 

σε όλο το πλάτος και μάκρος της Μακεδονίας και ιδρύουν πάνω από χίλιους ανθηρούς 

προσφυγικούς οικισμούς (942 αμιγείς και 443 μικτούς). Σε αυτή τη φάση η Θεσσαλονίκη 

λειτουργεί ως ορμητήριο της καινούργιας προσφυγικής μάζας προς το βορειοελλαδικό 

χώρο. 

   Την ίδια χρονική περίοδο 170.000 αστοί πρόσφυγες εγκαθίστανται στους 

οργανωμένους αστικούς συνοικισμούς της πόλης (Τριανδρία, Τούμπα, Καλαμαριά, 

Μενεμένη, Αμπελόκηποι) ενισχύοντας σημαντικά τον πληθυσμό της πόλης. Έτσι, ενώ 

στην Απογραφή του 1920 ο πληθυσμός του πολεοδομικού συγκροτήματος της 

Θεσσαλονίκης ανέρχεται περίπου σε 174.350 άτομα, στην Απογραφή του 1928, ανέρχεται 

στα 251.254. Ταυτόχρονα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, καταφεύγουν στην 

Ελλάδα 100.000 Αρμένιοι, κυρίως από την περιοχή της Σμύρνης. Απ’ αυτούς 30.000 είχα 

εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, απ’ όπου 

σταδιακά διέρρευσαν προς Αρμενία, Η.Π.Α κ.α. 

   Αμέσως μετά την προσφυγιά των ξεριζωμένων ελληνικών πληθυσμών ακολουθούν 

τα προσφυγικά ρεύματα των μουσουλμάνων στα πλαίσια της Ανταλλαγής, με όλες τις 

ανέσεις που προέβλεπαν οι όροι της Σύμβασης της Λοζάνης. Η Θεσσαλονίκη και πάλι στο 

επίκεντρο. Αυτή τη φορά η πόλη γέμισε από τους μουσουλμάνους της Μακεδονίας (τέλη 
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1923 μέχρι 1924). Γύρω στα 330.000 άτομα που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

συνθήκες επικίνδυνης πληθυσμιακής συμπύκνωσης. 

   Το νήμα της προσφυγικής ιστορίας συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη και το 2ο μισό 

του 20ου αιώνα. Τα γεγονότα του 1955 έσπρωξαν στο δρόμο της προσφυγιάς το 

μεγαλύτερο μέρος του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Υπολογίζονται 15.000 άτομα 

τα οποία αναζήτησαν καταφύγιο στην πόλη. Στην ίδια μοίρα και Έλληνες της Ίμβρου μετά 

το 1964. Οι 1500-2000 από αυτούς βρήκαν θαλπωρή στη Θεσσαλονίκη. Δέκα χρόνια 

αργότερα, το 1974 μετά την τραγωδία της Κύπρου η πόλη δέχεται και φιλοξενεί 10.000 

πρόσφυγες από την Κύπρο ανάμεσά τους και 1000 παιδιά τη διαμονή και περίθαλψη 

ανέλαβαν τα κοινωφελή ιδρύματα της πόλης (Παπάφειο). Τέλος στη δύση του 20ου και 

στο χάραμα του 21ου αιώνα η Ελλάδα και κυρίως η Θεσσαλονίκη δέχεται από τους 150.000 

Έλληνες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ, περίπου 70.000 οι οποίοι βρήκαν φιλοξενία στην πόλη από 

την Γενική Γραμματεία Παλιννοστούντων Ομογενών και άλλους παρόμοιους φορείς 

ιδιωτικούς και δημόσιους. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, δίκαια θα μπορούσε η 

Θεσσαλονίκη να χαρακτηριστεί όχι μόνο «Πρωτεύουσα» αλλά και «Μητρόπολη» των 

προσφύγων, ένα ρόλο που εξακολουθεί να τον κρατάει μέχρι και σήμερα. 

2.4 Ο πολεοδομικός σχεδιασμός στη Θεσσαλονίκη και η εγκατάσταση των προσφύγων.2 

 

   Η έλευση των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη από το 1922-23 και μετά πυροδότησε 

αναμφίβολα αλλαγή στην πόλη τόσο χωροταξικά όσο και πληθυσμιακά. Από τα 1,2 

εκατομμύρια προσφύγων, οι  446.560 αποκαταστάθηκαν στην Μακεδονία.3 Συγκεκριμένα 

η πόλη φιλοξένησε περίπου 170.000 άτομα -έναντι 25.000 ανταλλάξιμων μουσουλμάνων. 

Ο τεράστιος αυτός αριθμός απαιτούσε νέα πολεοδομικές ρυθμίσεις και σχέδια. Μεταξύ 

1923 και 1934 ιδρύθηκαν πάνω από 50 συνοικισμοί (20 από την Πρόνοια με έτοιμα 

οικήματα, 8 από οικοδομικούς συνεταιρισμούς σε οικόπεδα της Πρόνοιας, 14 από την 

Ε.Α.Π, 2 από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και αρκετοί ακόμη προσωρινοί και αυθαίρετοι που 

είτε νομιμοποιήθηκαν είτε διαλύθηκαν τα επόμενα χρόνια). Οι προσφυγικοί συνοικισμοί 

απλωνόταν σε μήκος 16 χιλιομέτρων, από τον Δενδροπόταμο μέχρι το Καραμπουρνάκι. 

Δίπλα σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και τους μεγάλους καταυλισμούς των 

πυροπαθών του 1917 που άφησε 77.000 αστέγους. Η δημιουργία τους στηρίχθηκε σε 

διατάγματα για αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων, διάθεση δημόσιας γης, 

ανταλλάξιμα σπίτια κ.τ.λ. Πρακτικά πρόκειται για μια σταδιακή κάλυψη κάθε διαθέσιμης 

επιφάνειας. Από παλιά συμμαχικά έμπεδα (Τούμπα, Καλαμαριά, Χαριλάου), πρώην 

καταυλισμούς πυροπαθών (Τριανδρία, Ξηροκρήνη), μουσουλμανικά νεκροταφεία 

(Τυρολόη, Αγία Φωτεινή), λατομεία και ρέματα (Ρήγας Φερραίος, Καλλιθέα, Συκιές, 
                                                           
2 Χαστάογλου Βίλμα, «Για την κατάσταση της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917» 
Σύγχρονα Θέματα, Αφιέρωμα Εβραίοι στην Ελλάδα τχ. 52-53, (1994) σ. 33-34. 
3 Ancel Jacques, «La Macedoine. Son evolution contemporaine», Delagrave. Paris (1930) σ. 150. 
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Ευαγγελίστρια), αδόμητοι χώροι και ιδιωτικοί αγροί (Νεάπολη, Άγιος Παύλος, Νέα Κρήνη, 

Αρετσού, Κουρί). 

Πίνακας 1: Σύνθεση πληθυσμού πόλεων άνω των 20.000 κατοίκων, 19284 

Πόλη  Γηγενείς Πρόσφυγες Μετανάσται Σύνολον   

Αθήναι 131.810 129.380 198.021 459.211   
Πειραιεύς 68.859 101.185 81.615 251.659   
Θεσσαλονίκη 88.050 117.041 39.590 244.680   
       

2.5 Δημιουργία, σχεδίαση & κατασκευή συνοικισμών5 

 

   Η μορφή των συνοικισμών που ανέγειραν οι υπηρεσίες ανταποκρίνονταν στις 

ελάχιστες και βασικές ανάγκες διαβίωσης της αστικής αποκατάστασης (πλατεία, σχολείο, 

εκκλησία,). Για την στέγαση μιας μέσου μεγέθους οικογένειας αναλογούσε συνήθως ένα 

μικρό οικόπεδο (περίπου 120 τ.μ.) και ένα έτοιμο οίκημα μέσου εμβαδού 40 τ.μ., κόστους 

30.000-40.000 δραχμών το οποίο οι δικαιούχοι αποπλήρωναν σταδιακά στο μέλλον ως 

δάνειο. Για τους πιο εύπορους κατασκευάζονταν ευρύχωρες μονοκατοικίες, ενώ για τους 

οικοδομικούς συνεταιρισμούς παρέχονταν οικόπεδο (200-240 τ.μ.) και υποδομές μαζί με 

ένα δάνειο 80.000 δραχμών. Η ΕΑΠ και η Πρόνοια εφάρμοσαν σταθερές και 

τυποποιημένες κατοικίες: Α) μικρές ελεύθερες μονώροφες κατοικίες, Β) συστοιχίες 

μονώροφων ή διώροφων οικημάτων για τέσσερις, έξι ή οκτώ οικογένειες ανά μονάδα και 

Γ) ελεύθερα οικήματα για μία ή δύο πιο εύπορες οικογένειες. Οι κρατικοί συνοικισμοί με 

τις έτοιμες κατοικίες , είχαν αυστηρά ορθογωνικό κάνναβο, μικρά οικοδομικά τετράγωνα 

και οικόπεδα. Η δημιουργία τους ακολουθούσε μια σταθερή οδό. Συνήθως προηγείτο η 

εγκατάσταση σε διαθέσιμη έκταση και στην συνέχεια ολοκληρωνόταν η απαλλοτρίωσή 

της. Μηχανικοί αναλαμβάνανε τη ρυμοτόμηση και την οικοπεδοποίηση, που προχωρούσε 

παράλληλα με την κατασκευή οικημάτων σε διαδοχικές φάσες και πολλαπλές εργολαβίες. 

Α. Οι κρατικοί συνοικισμοί από την Πρόνοια και την ΕΑΠ6 

 

Γενικά, η ΕΑΠ ίδρυσε τους πιο απομακρυσμένους συνοικισμούς με ημιαγροτικό 

χαρακτήρα: Αρετσού, Κουρί, Κατιρλί, Νέα Κρήνη στην ανατολική πλευρά και Νέα 

Ευκαρπία, Νέο Κορδελιό, Νέο Κουκλουτζά, Νέα Μενεμένη, Νέα Βάρνα, Ροδοχώρι στη 
                                                           
4 Kayser Bernard, «Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος: στοιχεία δια την μελέτην της αστυφιλίας», ΕΚΚΕ, Αθήναι 
(1968) σ. 132. 
5 Χαστάογλου Βίλμα «Στοιχεία για τους προσφυγικούς συνοικισμούς» αδημοσίευτη έρευνα της, πηγές από τα 
αρχεία του Τμήματος Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Εταιρείας Δημοσίων Κτημάτων. Του 
Γραφείου Σχέδιου Πόλεως, τον Τύπο της εποχής, κ.α.  
6 Στοιχεία από το Αρχείο Πρόνοιας, φάκελος Τούμπα. 
Γαβριηλίδης Γ.Χ, «Μέγας Οδηγός Θεσσαλονίκης και περιχώρων», (1932-33), τυπ. Μ. Τριανταφύλλου, 
Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ. 542-543. 



13 
 

δυτική και λίγους αστικούς, Συκιές και Νέα Μαλακοπή. Η Πρόνοια κατασκεύασε 

μεγαλύτερο αριθμό με αστικό χαρακτήρα και εγγύτερα στην υφιστάμενη πόλη:  από 

Βότση, Δέρκων, Καλαμαριά (κεντρική), Καραμπουρνάκι στα ανατολικά, έως Πολίχνη, 

Σταυρούπολη και Ελευθέριο στα δυτικά, καλύπτοντας ενδιάμεσα σε όλη την περίμετρο 

τους συνοικισμούς Τροχιοδρομικών, Καλλιθέας, Νεάπολης, Επταλόφου, Αμπελοκήπων, 

Ξηροκρήνης, Σιδηροδρομικών και Βοσπόρου. Με την συνεργασία επίσης, ΕΑΠ και 

Πρόνοιας κατασκευάστηκαν η Καλαμαριά και η Κάτω Τούμπα. 

Η Τούμπα ήταν ο μεγαλύτερος συνοικισμός της πόλης. Η έκταση με το μικρό 

έξαρμα, που έδωσε και το όνομα στον συνοικισμό, αρχικά προοριζόταν από το σχέδιο της 

πόλης για δάσος. περιλάμβανε ιδωτικές εκτάσεις, δημόσια κτήματα και παλιά συμμαχικά 

έμπεδα. Ο συνοικισμός, οριοθετημένος από δύο χειμάρρους απείχε τουλάχιστον 1 

χιλιόμετρο από τον τότε κατοικημένο χώρο. Η συνολική του επιφάνεια, 135 εκτάρια. Η 

Άνω Τούμπα αποτελούνταν από 55 εκτάρια, περίπου 100 μικρά οικοδομικά τετράγωνα και 

μικρά οικόπεδα (70-100 τ.μ.). Η Κάτω Τούμπα αποτελούνταν από 80 εκτάρια, τα οικόπεδα 

είχαν μέγεθος 60-280 τ.μ. και οι δρόμοι είχαν πλάτος 5-6 μ. εκτός από τις μεγάλες 

αρτηρίες Κονίτσης και Παπάφη που συνέδεαν τον οικισμό με την πόλη. Η Τούμπα 

περιλάμβανε πολλούς τύπους κατοικιών. Οι πρώτοι οικιστές στεγάστηκαν σε παλιούς 

συμμαχικούς στρατώνες, που μεταρρυθμίστηκαν πολύ γρήγορα σε «διαμερισματάκια». Η 

κρατικές κατοικίες έγιναν με εργολαβίες σε ιδιώτες εργολάβους (2.000 κατοικίες από 17 

εργολάβους). Η ΕΑΠ έκτισε 3.000 μονοκατοικίες και 200 «πολυκατοικίες» που κάθε μια 

στέγαζε 8-10 οικογένειες. «Γερμανικά» προκατασκευασμένα ξύλινα σπιτάκια φιλοξένησαν 

αρκετούς πρόσφυγες που διέμεναν μέχρι τότε σε αυθαίρετα ή κατειλημμένα οικήματα 

στην πόλη και άλλα 500 οικήματα έγιναν με αυτοστέγαση. Το 1933 η Τούμπα ήταν ήδη 

μια μικρή πόλη με 32.000 κατοίκους, με δική της τοπική ζωή, 4 δημόσια δημοτικά σχολεία 

και 1 ιδιωτικό παιδικό σταθμό, ορφανοτροφείο, 3 εκκλησίες, 3 ωδεία, 2 ιατρεία,1 

κινηματοθέατρο και 2 μεγάλα εργοστάσια, τα Υφανέτ και Τουρμπάλη. 

Η Καλαμαριά7 ήταν ο κεντρικός και μεγαλύτερος συνοικισμός της 

νοτιοανατολικής περιοχής, σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από το κεντρικό κομμάτι 

της πόλης. Το 1933, είχε 7.000 κατοίκους (1.303 οικογένειες), πρόσφυγες από πολλές 

περιοχές, με πλειονότητα πόντιους. Πυρήνα του συνοικισμού αποτέλεσαν οι 

εγκαταστάσεις του παλιού αγγλικού συμμαχικού στρατοπέδου. Ωστόσο οι διαδικασίες 

κινούνταν με αργούς και ανοργάνωτους ρυθμούς, με τις πρώτες τετρακατοικίες  της 

Πρόνοιας να κατασκευάζονται το 1926. Το 1928 η ιδιωτική εταιρεία «Τέκτων» ανέλαβε 

μαζί με κρατική χρηματοδότηση την οργανωμένη οικοδόμηση του συνοικισμού ενώ 

παράλληλα  ξεκίνησε και ανέγερση με τις μονοκατοικίες της ΕΑΠ και των πρώτων οικίσκων 

από την Πρόνοια. 

                                                           
7 Χαστάογλου Βίλμα, «Η κατασκευή των προσφυγικών συνοικισμών Καμπέλ-Βότση, Βυζαντίου και Καλαμαριάς», 
Θεσσαλονίκη (1998) σ. 189-216. 
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Β. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί8 

 

   Πρόκειται για μια  δεύτερη μορφή αυτοστέγασης, ιδιωτική αλλά οργανωμένη κατά 

ομάδες. Ο τρόπος κατασκευής των συνεταιριστικών συνοικισμών εξασφάλιζε καλύτερη 

ποιότητα οικιστικού περιβάλλοντος, είτε από ιδιώτες είτε από οικοδομικές εταιρείες, και 

μια αρχιτεκτονική ταυτότητα. Τέτοιοι ήταν οι συνοικισμοί Σαράντα Εκκλησιές και 

Βυζάντιο. Ο πρώτος καταρτίζονταν από οικιστές από την Ανατολική Θράκη, είχε έκταση 

19,5 εκταρίων, οικοδομικά τετράγωνα των4.000-6.000 τ.μ., μεγάλα οικόπεδα (250 τ.μ.) 

και τα σπίτια ήταν συνήθως διώροφα με κήπο στο πίσω μέρος. Ο δεύτερος  ιδρύθηκε το 

1928 στο νοτιοανατολικό κομμάτι της πόλης, με έκταση 12 εκτάρια, επίπεδο έδαφος, 

διαθεσιμότητα νερού και ένα υγιεινό και κατάλληλο οικιστικό κλίμα. Περιλάμβανε 276 

οικόπεδα μόνο για μονοκατοικίες, με πέτρινα θεμέλια, μικρό υπόγειο, έκταση 80 τ.μ. και 

προϋπολογισμό 80.000 δραχμές, αρκετά μεγαλύτερο από άλλες περιοχές όπως της 

Νεάπολης (50 τ.μ. και κόστος 50.000 δραχμές). 

Γ. Αυθαίρετοι συνοικισμοί9 

 

   Ήταν αυτοί που συγκροτήθηκαν αυθορμήτως και αυθαιρέτως, κάτω από την 

μεγάλη πίεση των περιστάσεων αλλά με την ανοχή των αρχών (Άνω Πόλη, Ακρόπολη, 

Αγία Φωτεινή-διαλύθηκε, Άγιος Παύλος, Ρήγας Φεραίος, Ευαγγελίστρια- 

νομιμοποιήθηκαν). Στην Άνω Πόλη εκτός από την νόμιμη εγκατάσταση σε ανταλλάξιμα 

μέσα από δημοπρασίες, πολλοί πρόσφυγες κατέλαβαν κάθε ελεύθερο χώρο ή ακόμη 

κατασκεύασαν μικρά οικήματα μέσα στις μεγάλες αυλές παλιών σπιτιών και σε ανοικτούς 

χώρους σε επαφή με τα τείχη της πόλης. Ειδικότερα οι συνοικισμός της Ακρόπολης, 

ελάχιστα κατοικημένος μέχρι τότε μετατράπηκε σε λαϊκή γειτονιά και υποτάχθηκε στην 

αυθαίρετη κατάτμηση, φαντασία και κατασκευή των κατοίκων της. Οικήματα (μικρότερα 

των 40 τ.μ.) με αυτοσχέδια υλικά και τρόπους (λάσπη, ξύλο, καλάμια, πέτρες, έτοιμα μέρη 

από παλιές κατοικίες αλλά και από τα τείχη κ.τ.λ.) μπορούν να θεωρηθούν μια εκδήλωση 

λαϊκής και αυθεντικής αρχιτεκτονικής για να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων. Οι 

λεγόμενοι «τενεκεδομαχαλάδες» - μεγάλες συνοικίες παραπηγμάτων, υπήρχαν στα 2 άκρα 

του ιστορικού κέντρου, στις περιοχές της Ξηροκρήνης και Αγίας Φωτεινής. Η τελευταία 

λόγω της προνομιακής της θέσης στέγασε 13.000 άτομα σε σπίτια αυτοσχέδια από κάθε 
                                                           
8 Τα δεδομένα προέρχονται από το  Αρχείο Πρόνοιας, φάκελος Σαράντα Εκκλησιές, και Γραφείο Σχεδίου Πόλεως 
Θεσσαλονίκης, Βιβλίο καταχώρησης οικοδομικών αδειών 1925-1937 και το Αρχείο του Γραφείου Πόλεως 
Θεσσαλονίκης. Βλέπε Χαστάογλου Βίλμα  , «Η κατασκευή των προσφυγικών συνοικισμών Καμπέλ-Βότση, 
Βυζαντίου και Καλαμαριάς», (1998) σ.193-197. 
9Καλογήρου Νίκος –Χαστάογλου Βίλμα, «Η Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Προθέσεις και αποτελέσματα μιας 
πολεοδομικής επέμβασης», Θέματα Χώρου + Τεχνών, Θεσσαλονίκη (1992) σ. 51-56. 
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είδους υλικά, τα οποία άντεξαν και κατεδαφίστηκαν το 1970 με την ολοκλήρωση του 

πανεπιστημίου.10 

   Αντίθετα ο συνοικισμός της Ευαγγελίστριας, αν και δημιουργήθηκε αρχικά ως 

προσωρινός καταυλισμός, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των υπηρεσιών αλλά και της 

μόνιμης μορφής που πήραν τελικά οι κατασκευές (418 οικόπεδα, 30-150 τ.μ.) είχαν ως 

συνέπειες τη νομιμοποίησή του το 1930.11 

 

Δ. Ιδιωτικοί συνοικισμοί 

 

   Στην Θεσσαλονίκη η ιδιωτική κατασκευή συνοικισμών ήταν εντελώς περιθωριακή 

παρά τις αισιόδοξες αναμονές εργολαβικών εταιρειών από την πυρκαγιά του 1917. Αξίζει 

να αναφερθούν 4  ιδιωτικούς συνεταιρισμούς που κατασκεύασαν μικρούς ιδιωτικούς 

συνοικισμούς: των Τροχιοδρομικών και Ηλεκτροτεχνικών (για 61 οικογένειες), των 

Δημοσιογράφων (για 18 διπλοκατοικίες), της Γαλλοελληνικής Εταιρείας (για 15 

οικογένειες) και του Αγίου Νικολάου (για 200 οικογένειες) στην περιοχή του 

Καραμπουρνάκι. Άλλοι 2, ο συνοικισμός Αναγεννήσεως στη οδό Λαγκαδά, και αυτός της 

Χαριλάου ανατολικά, δημιουργήθηκαν ως ιδιωτικοί αλλά σύντομα απευθύνθηκαν στο 

προσφυγικό κοινό. Ο συνοικισμός Χαριλάου12, αποτελεί το μόνο αξιόλογο εγχείρημα 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας το οποίο συνδέθηκε στενά με τους πρόσφυγες χάρη στον ιδρυτή 

του Επαμεινώνδα Χαρίλαο (1874-1947). Το 1918 αγόρασε τις νοσοκομειακές 

εγκαταστάσεις από τα αποχωρούμενα γαλλικά στρατεύματα. Αυτές διαρρυθμίστηκαν σε 

400 διαμερίσματα των 2-3 δωματίων, με αυλές, ενώ σε αδόμητα οικόπεδα χτίστηκαν 

βίλες-κατά παραγγελία, αργότερα εργοστάσια. Ο συνοικισμός απέκτησε ως εκκλησία την 

Οσία Ξένη (1922) και ένα ευρύχωρο πάρκο. Φιλοξένησε αρχικά τους Ρώσους πρόσφυγες 

του 1917 και το 1922 τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής έναντι χαμηλού 

ενοικίου. 

 

 

                                                           
10Στοιχεία από το Αρχείο Εταιρείας Δημοσίων Κτημάτων Θεσσαλονίκης και τον τύπο της εποχής. 
11 Χαστάογλου Βίλμα, «Η δημιουργία των προσφυγικών συνοικισμών Αγίου Παύλου και Ευαγγελιστρίας», Εκτός 
των Τειχών. Πρακτικά της επιστημονικής διημερίδας για την ιστορία του Αγίου Παύλου, Δήμος Αγίου Παύλου, 
Θεσσαλονίκη (1995) σ. 81-107. 
12 Βιδάλης Γιάννης, «Αναμνήσεις. Ένα σύντομο ιστορικό του Συνοικισμού Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη», Πρώτη 
Κτηματική και Εμπορική Εταιρεία Χαριλάου Α.Ε., Αθήνα (1994). 
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2.6 Οι επαγγελματικές – οικονομικές πτυχές της εγκατάστασης των προσφύγων13 

 

   Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία συνδέεται άμεσα με την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και με την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της 

Ελλάδας. Οι πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη απασχολήθηκαν τα πρώτα χρόνια κυρίως στον 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας: τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την 

αλιεία και ως εργατικό δυναμικό. Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Καλαμαριάς γέμισαν 

καΐκια, τράτες και γρι-γρι. Εξίσου πολλοί πρόσφυγες απορροφήθηκαν ως εργάτες σε 

εργοστάσια και βιοτεχνίες, σε υφαντουργεία, βαφεία, κεραμοποιεία, καπνεργοστάσια, 

καπναποθήκες αλλά και ως υπάλληλοι σε μικρά ή μεγαλύτερα καταστήματα. Οι 

προσφυγικές γειτονιές γέμισαν φούρνους και παντοπωλεία, χασάπικα, ψιλικατζίδικα και 

τσαγκάρικα, περίπτερα και φαρμακεία. Άλλοι πρόσφυγες έγιναν τεχνίτες, οικοδόμοι, 

υδραυλικοί και μαραγκοί, ενώ αρκετοί δούλευαν ως πλανόδιοι μικροπωλητές. 

    Η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής ήταν ραγδαία τα χρόνια εκείνα, ιδιαίτερα 

των λαχανικών, των οπωροφόρων δέντρων, του βαμβακιού, του καπνού, του σταριού, 

του καλαμποκιού και της σουλτανίνας. Μέσα σε λίγα χρόνια η παραγωγή του σταριού στη 

Μακεδονία και Θράκη διπλασιάστηκε, του καλαμποκιού ανέβηκε κατά 50%, του καπνού 

και βαμβακιού πενταπλασιάστηκε.  

   Μεγαλύτερη από την ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας, κι’ ακόμα πιο 

εντυπωσιακή ήταν η ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας στην περίοδο 1922-1932, με 

την αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσίασαν 

ορισμένοι τομείς της Βιομηχανίας, όπως η κλωστοϋφαντουργία, η ταπητουργία, η 

μεταλλουργία, η αλευροβιομηχανία, και ακόμα οι βιομηχανίες οικοδομικών υλικών, 

ιματισμού, διατροφής και άλλων. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν αποφασιστικά και 

αρκετοί πρόσφυγες μεγάλο επιχειρηματίες, που ίδρυσαν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες 

της ειδικότητας τους, που εξελίχθηκαν με τον καιρό στις μεγαλύτερες της Ελλάδας. Από 

τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς για τη δεκαετία 1922-1932, 

μαθαίνουμε πως ο αριθμός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 

σχεδόν διπλασιάστηκε και έφτασε από 33.811 μονάδες στις 61.485. Η απασχόληση σε 

αυτές από 154.600 άτομα έφτασε τις 280.330, ενώ το Εργατικό δυναμικό της Ελληνικής 

Βιομηχανίας, από 60.000 εργάτες έφτασε τους 181.500, δηλαδή τριπλασιάστηκε μέσα σε 

δέκα χρόνια 

 

                                                           
13 Πελαγίδης Ευστάθιος., «Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία 1923 – 1930», Διατριβή 
(1992) σ. 225-228, Κακατσάκη Δέσποινα, ενότητα από την ιστοσελίδα http://www.greek-
language.gr/digitalResources/literature/education/urban/iframe.html?urb=2&location=38&item=2844.  

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/urban/iframe.html?urb=2&location=38&item=2844
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/urban/iframe.html?urb=2&location=38&item=2844
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2.7 Η πολιτική στάση των προσφύγων14 
 

Η προσήλωση των προσφύγων στον Βενιζέλο και στον Βενιζελισμό αποδίδεται στο 

γεγονός ότι ο Αντιβενιζελισμός και το Στέμμα θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη Μικρασιατική 

Καταστροφή. Οι πρόσφυγες εντάχθηκαν στο κόμμα του Βενιζέλου τόσο ως ψηφοφόροι 

όσο και ως πολιτευτές, βουλευτές και υπουργοί. Ο Βενιζελισμός των προσφύγων είχε τις 

ρίζες του και πριν από την Καταστροφή. Ήδη από το 1914-15, οι αλύτρωτοι Έλληνες και 

μελλοντικοί πρόσφυγες, ιδίως στην Τουρκία, είχαν στραφεί στον Βενιζελισμό, την 

παράταξη που τους υποσχόταν σωτηρία, ενώ αποστρέφονταν τον Αντιβενιζελισμό, την 

παράταξη που έμοιαζε να αποδέχεται παθητικά τον αφανισμό τους. Μετά την 

Καταστροφή, ο Βενιζελισμός έγινε από την πρώτη στιγμή ο μοναδικός φορέας της 

ενσωμάτωσης και αποκατάστασης των προσφύγων στο πλαίσιο της ελλαδικής κοινωνίας, 

όπως και ο μοναδικός προστάτης τους απέναντι στην εχθρότητα των γηγενών. Τον 

ιστορικό αυτόν ρόλο ο Βενιζελισμός ανέλαβε πρόθυμα και προσπάθησε στη συνέχεια να 

μονοπωλήσει όσο έμεινε στην εξουσία, μέχρι το 1933. Χάρη στις πολιτικές της βενιζελικής 

παράταξης οι πρόσφυγες απέκτησαν: περίθαλψη, σπίτια, χωράφια, αποζημιώσεις, αλλά 

και πλήρη πολιτικά δικαιώματα Ελλήνων πολιτών. Επίσης κατορθώθηκε υπό την αιγίδα 

της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ) η σύναψη των προσφυγικών δανείων και η συγκρότηση 

της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) για την αξιοποίησή τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Μαυρογορδάτος Γιώργος Θ., άρθρο στην lifo (2/12/2016). 
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3. Τοπική Ιστορία 

 

3.1 Ένας τρόπος να μελετάς το παρελθόν.15 
 

   Η ενασχόληση των ανθρώπων με την τόπο τους έχει αναμφίβολα μακρά ιστορία. 

Ο τόπος έχει συνήθως μια αδιάσπαστη και συνεχή παρουσία στο χρόνο. Ανάγεται στην 

Ευρώπη, στα χρόνια της Αναγέννησης και εντοπίζεται ως προγενέστερη της ενασχόλησης 

με μεγαλύτερα και γενικότερα ιστορικά μεγέθη. Η ενασχόληση με την τοπική ιστορία 

αποτελεί μια δραστηριότητα με μεγάλη παραγωγή σε τίτλους16, η οποία αναπτύσσεται 

παράλληλα με την εθνική ιστοριογραφία αποτελώντας ξεχωριστό πεδίο. Στην Ελλάδα στις 

αρχές του 19ου αιώνα, ο Κ.Θ. Δημαράς εντοπίζει το φαινόμενο της τοπικής ιστοριογραφίας 

και της αποδίδει τα τοπικά ιστορικά ενδιαφέροντα που διαγράφονται σε όλη την έκταση 

του ελληνόφωνου χώρου πριν ακόμη την Επανάσταση του 1821. Οι τοπικοί ήρωες και τα 

«άξια τέκνα του τόπου» που έχουν αναγνωριστεί για την προσφορά τους, αποδεικνύουν 

την υπεροχή του συγκεκριμένου τόπου και την μοναδικότητα του.17 

   Γενικότερες αλλαγές κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου μετέβαλαν τον 

χαρακτήρα της τοπικής ιστοριογραφίας. Οι αλλαγές αυτές συνδέθηκαν με άλλες που 

σημειώθηκαν στο πεδίο των ιστορικών σπουδών. Το τοπίο θεωρήθηκε ως βασικό 

εννοιολογικό εργαλείο της ιστορικής έρευνας και οι τοπικές ιστορίες συνδέθηκαν με τις 

θεωρητικές αναζητήσεις της Νέας ιστορίας και τελευταία της Μικρό – ιστορίας. Οι αλλαγές 

που διαμορφώνουν ευνοϊκούς όρους για την αναγνώριση της τοπικής ιστορίας, γίνονται 

ορατές μέσα από:  

• την εμφάνιση νέων αντικειμένων ιστορικής έρευνας και μελέτης, πολλά από τα 

οποία συγκροτούν το πεδίο της  καθημερινής ζωής. 

• την –  με νέους όρους – ανάκτηση του εδάφους του ατομικού πλάι ή σε βάρος του 

συλλογικού 

• την ανάδειξη της Μικρό – ιστορίας απέναντι στις μακρό – ιστορικές αναλύσεις. 

Επομένως, στην προσπάθεια μας να ορίσουμε την τοπική ιστορία, θα λέγαμε ότι 

διαγράφεται ένα πεδίο, το οποίο διαπερνά το σύνολο των θεματικών περιοχών της γενικής 

ιστορίας, φέρει έντονα το στοιχείο του τόπου - από την γειτονιά ως την περιφέρεια – και 
                                                           
15 Reinhard M., «L’enseignement de I’historie et ses problemes», Παρίσι (1957), σ. 88-89 και Thuillier G Tulard J., 
«Histoire locale et regionale», Παρίσι (1992), σ.15-17, αναφέρονται στο Λεοντσίνης Γεώργιος και Ρεπούση Μαρία 
«Η Τοπική ιστορία ως Πεδίο Σπουδής στο πλαίσιο της Σχολικής Παιδείας», (2001) σελ.39.  
16 Beckley S., «Why has local history became popular?», The Local Historian 12 (1996), σ.158-160, αναφέρονται στο 
Λεοντσίνης Γεώργιος και Ρεπούση Μαρία «Η Τοπική ιστορία ως Πεδίο Σπουδής στο πλαίσιο της Σχολικής 
Παιδείας», (2001) σελ.39.  
17 Γιαννόπουλος Γ., «Δοκίμια Θεωρίας και Διδακτικής της Ιστορίας», Αθήνα (1997), σ. 148-149, αναφέρονται στο 
Λεοντσίνης Γεώργιος και Ρεπούση Μαρία «Η Τοπική ιστορία ως Πεδίο Σπουδής στο πλαίσιο της Σχολικής 
Παιδείας», (2001) σελ.39.  
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παρουσιάζει έναν πλούτο παλαιότερων και νεότερων προσεγγίσεων, αντλώντας τόσο από 

την ιστοριογραφία όσο και από τις μεθόδους της Νέας Ιστορίας. Το αντικείμενο της 

τοπικής ιστορίας είναι κατά συνέπεια ένα αντικείμενο, ο ορισμός του οποίου ανάγεται 

επιστημολογικά και μεθοδολογικά στον ορισμό του τόπου, στον προσδιορισμό των 

θεματικών πεδίων και την ανάδειξη της σχετικής προσέγγισης. 

Ως τόπος της τοπικής ιστορίας ορίζεται ο τόπος επιλογής του υποκείμενου της 

έρευνας και ταυτίζεται συχνά, αλλά όχι και υποχρεωτικά, με τόπο καταγωγής, γέννησης, 

διαμονής. Σχετικά με την θεματική περιοχή, η ανθρώπινη δραστηριότητα και η ανθρώπινη 

καθημερινότητα εμφανίζονται να διαπερνούν το πλήθος των θεματικών πεδίων της 

τοπικής ιστορίας. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία της τοπικής ιστορίας ακολουθούν τις εξελίξεις 

που σημειώνονται στις θεματικές περιοχές της. Τα αρχεία του κάθε τόπου υποχωρούν και 

παραχωρούν την θέση τους στην προφορική ιστορία. Η αναζήτηση προφορικών 

μαρτυριών και η διάσωσή τους επικοινωνεί με το προνομιακό πλέον αντικείμενο της 

τοπικής ιστορίας, τους ανθρώπους και την καθημερινότητά τους σε χώρου και χρόνο. 

Ο Paul Leuilliot υπερασπίζοντας την τοπικής ιστορία απέναντι στη γενική την οριοθετεί 

θεωρητικά ως: 

• Μια ιστορία που ανάγεται από το παρόν στο παρελθόν. Η αναγωγή αυτή 

οφείλεται στις ρίζες του τοπικού ιστοριογράφου στην τοπική κοινωνία και στους 

σαφείς δεσμούς του ερευνητή με τον τόπο του. 

• Μια ιστορία ποιοτική και όχι ποσοτική, καθώς οι αριθμοί χάνουν τη σημασία τους 

στην τοπική κλίμακα και δεν είναι το ίδιο αξιόπιστοι. 

• Μια ιστορία ελαστική στη διάρκειά της, που δεν εφάπτεται ακριβώς με 

συγκεκριμένα χρονικά όρια. 

• Μια ιστορία του ατομικού και όχι του γενικού, όπου το ατομικό ευνοείται εδώ 

τόσο ως πρόσωπο όσο και ως μονάδα. 

• Μια ιστορία «κλαδική» των δομών ανά τομέα. Τον τομέα αυτό μελετά κάθε φορά 

σε βάθος και μέσω αυτής της μελέτης μπορεί να οδηγηθεί στη σύνθεση. 

• Μια ιστορία συγκεκριμένη που μελετά την καθημερινότητα, την εντοπιότητα, την 

εμπειρία, τις αντιλήψεις, τις στάσεις στη ζωή και τον θάνατο, τις παραδόσεις. 

• Μια ιστορία «διαφορική» , που μελετά την απόκλιση ανάμεσα στη γενική και 

στην τοπική εξέλιξη, μια ιστορία που μετράει τις διαφοροποιήσεις του ρυθμού των 

εξελίξεων. 

• Τέλος, μια ιστορία εμπειρική και πειραματική, δύσπιστη στα 

προκατασκευασμένα θεωρητικά μοντέλα και αυτοπροσδιοριζόμενη αρνητικά 

απέναντι σε μεγάλες ιστορικές συνθέσεις και γενικεύσεις.18 

                                                           
18 Leuilliot P., «Defense et illustration de l’histoire locale». Annales ESC 1 (1967), s. 154-177. Επίσης Thuiller G. και 
Tulard J., οπ. π., σ. 3-6, αναφέρονται στο Λεοντσίνης Γεώργιος και Ρεπούση Μαρία «Η Τοπική ιστορία ως Πεδίο 
Σπουδής στο πλαίσιο της Σχολικής Παιδείας», (2001) σελ.39.  
 



20 
 

Η σχέση της τοπικής ιστορίας με τη γενική διαμορφώνεται στην περίπτωση αυτή 

ως μια σχέση του ατομικού απέναντι στο γενικό και αποτελεί μια σχέση αμοιβαία, 

αναγκαίων ανταλλαγών και όχι μια σχέση υπάλληλη. 

 

3.2 Η προσέγγιση της τοπικής ιστορίας στην εκπαίδευση 

 

Όπως η ενασχόληση του τοπικού ιστοριογράφου με την τοπική ιστορία έτσι και η 

τοπική ιστορία στο σχολείο αναπτύσσεται περισσότερο πρωτοβουλιακά, και στο 

περιθώριο της γενικής – εθνικής ιστορίας, ενώ έχει καθυστέρηση η αναγνώριση της στα 

αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Η απουσία της ενισχύει τη σύλληψη μιας κεντρικά 

σχεδιασμένης σχολικής ιστορίας, κοινής για όλους τους μαθητές, η οποία διδάσκεται 

βασισμένη σε ένα και μοναδικό εγχειρίδιο που διανέμεται με την ευθύνη του Υπουργείου 

Παιδείας σε όλα τα σχολεία του κράτους. Ωστόσο, η τοπική ιστορία εμφανίζει σημαντική 

ανάπτυξη στην εκπαίδευση σε χώρες στις οποίες απουσίαζε ο κεντρικός σχεδιασμός των 

μαθημάτων και το ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα. Στα σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας, η 

τοπική ιστορία αποτελούσε από τις αρχές του αιώνα μια βασική όψη του μαθήματος. 

Αναπτύσσεται στη βάση τριών κεντρικών προσεγγίσεων, οι οποίες διαγράφουν στη 

γενικότητά τους και τα στάδια μέσα από τα οποία εξελίχθηκε η τοπική ιστορία στην 

εκπαίδευση19 : 

• Η πρώτη κεντρική προσέγγιση παραπέμπει στη γενική ιστορία την οποία 

συγκεκριμενοποιεί και αισθητοποιεί. Λειτουργεί δηλαδή συμπληρωματικά στη 

κατανόηση κεντρικών φαινομένων, περιόδων και γεγονότων της γενικής ιστορίας, 

επαναδιατάσσοντάς τα στο συγκεκριμένο τόπο. Η προσέγγιση αυτή συχνά 

κατηγορείται ότι υποβαθμίζει τη σημασία και ρόλο της τοπικής ιστορίας στο σχολείο 

καθώς τη καθιστά συμπληρωματική και υπάλληλη σ’ αυτήν. Υποστηρίζεται επίσης 

ότι η συγγενής προς αυτήν και ευρύτερα διαδεδομένη θεώρηση μιας τοπικής 

ιστορίας, που μέσω της αισθητοποίησης απλουστεύει και καθιστά συγκεκριμένη τη 

γενική ιστορία, είναι λανθασμένη καθώς παραπέμπει σε μια τεχνητή διχοτομία της 

ιστορικής σκέψης, ανάμεσα στα αισθητά πράγματα και στη αφηρημένη σκέψη20. 

• 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 ποικίλες, στις πολυφωνικές πηγές του τόπου. Στη 
                                                           
19 Douch R., «Local History and the teacher», Λονδίνο (1972) σ. 3-6, αναφέρονται στο Λεοντσίνης Γεώργιος και 
Ρεπούση Μαρία «Η Τοπική ιστορία ως Πεδίο Σπουδής στο πλαίσιο της Σχολικής Παιδείας», (2001) σελ.39.  
 
20 Κριτική του Beeck στο Βαϊνά Μ., «Θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής της τοπικής ιστορίας για τον εικοστό πρώτο 
αιώνα», Αθήνα (1997) σ. 64-67, αναφέρονται στο Λεοντσίνης Γεώργιος και Ρεπούση Μαρία «Η Τοπική ιστορία ως 
Πεδίο Σπουδής στο πλαίσιο της Σχολικής Παιδείας», (2001) σελ.39.  
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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 περιβαλλοντικές σπουδές. Όψη ή και όψεις 

του περιβάλλοντος του σχολικού χώρου αποτελούν στη περίπτωση αυτή το 

διαθεματικό αντικείμενα της σχολικής δραστηριότητας. Διάφορα διδακτικά 

αντικείμενα, τα μαθηματικά, η βιολογία, η χημεία, η γεωγραφία και άλλα ενισχύουν 

ή και συμπληρώνουν της ιστορική μέθοδο21. 

Οι προσεγγίσεις αυτές αναγνωρίζονται, επίσης στο πλαίσιο της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας και στις προσπάθειες που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 

χρόνια στο αντικείμενο της τοπικής ιστορίας22.  

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 την γενική ιστορία, χωρίς ωστόσο να 

αποκλείονται προσεγγίσεις που ενσωματώνουν αρμονικά τόσο την αρχειακή έρευνα όσο 

και τις διαθεματικές προσεγγίσεις. 

   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 μυήσουν τους μαθητές στην ιστορική αναζήτηση. 

Στην τρίτη περίπτωση των περιβαλλοντικών σπουδών, ανήκουν πλήθος προγραμμάτων 

που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε πολλά γυμνάσια της 

χώρας23. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι συχνά στην περίπτωση αυτή η έμφαση. 

Επιχειρείται ωστόσο η ενσωμάτωση του παρελθόντος ενός τόπου. Δεν διακρίνεται όμως 

σε πολλές περιπτώσεις των προγραμμάτων αυτών, οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν. Η 
                                                           
21 Coodall St. (ed.), «Developing Environmental Education in the Curriculum», Λονδίνο (1974) Bennett D.B., 
«Evaluating Environmental Education in Schools. A Practical Guide for Teachers», E.E Series 12 (UNESCO), Παρίσι 
1984, E.D 84/WS/77. Copeland T., «Math’s and the historic environment», English Heritage, (1992), αναφέρονται 
στο Λεοντσίνης Γεώργιος και Ρεπούση Μαρία «Η Τοπική ιστορία ως Πεδίο Σπουδής στο πλαίσιο της Σχολικής 
Παιδείας», (2001) σελ.39.  
 
22 Ντούλας Χ., «Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας». ΠΕΦ. Σεμινάριο 9, σ. 88-107, αναφέρονται στο Λεοντσίνης 
Γεώργιος και Ρεπούση Μαρία «Η Τοπική ιστορία ως Πεδίο Σπουδής στο πλαίσιο της Σχολικής Παιδείας», (2001) 
σελ.39.  
 
23 Λεοντσίνης Γέωργιος., «Ιστορία – Περιβάλλον και διδακτική τους» (1999) σ. 22-35, Αναφέρονται στο Λεοντσίνης 
Γεώργιος και Ρεπούση Μαρία «Η Τοπική ιστορία ως Πεδίο Σπουδής στο πλαίσιο της Σχολικής Παιδείας», (2001) 
σελ.64. 
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ένταξη της μεθόδου ιστορικής αναζήτησης είναι αναγκαία για να οδηγηθούμε στους 

στόχους που θέτει η τοπική ιστορία: 

 

• Οι μαθητές να εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, δεδομένου 

ότι η τοπική ιστορία προωθεί σημαντικά την ανακάλυψη, τη συλλογή, την 

αξιολόγηση, την παρατήρηση, την ταξινόμηση των ιστορικών πηγών αλλά και την 

παρουσίαση επιμέρους και γενικότερων συμπερασμάτων, με συνέπεια το ιστορικό 

μάθημα και η σχολική έρευνα να αποβαίνουν βιωματικές. Οι μαθητές μπορούν να 

διακρίνουν διαφοροποιήσεις οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στον ιστορικό λόγο των 

ιστορικών για τον τόπο τους και στο λόγο των τοπικών ιστοριογράφων. 

 

• Να εντοπίζουν, να οικειώνονται και να μαθαίνουν να επιλέγουν και να 

χρησιμοποιούν το ευρύ φάσμα των πηγών ιστορικής πληροφόρησης. Η επιλογή 

της μεθόδου και της η συστηματική οργάνωση της διαδικασίας αυτής συνιστούν 

παράγοντες που ενδυναμώνουν τη βιωματική προσέγγιση του υλικού της τοπικής 

ιστορίας και κατ’ επέκταση και της γενικής. 

 

• Να διαμορφώνουν, με την παρατήρηση του τόπου τους, την έρευνα και μελέτη 

της ιστορικής παράδοσης και του σύγχρονου πολιτισμικού περιβάλλοντος, αλλά και 

να διαμορφώνουν άποψη για το παρόν, τη μορφή ή και τα χαρακτηριστικά της 

ιστορικής εξέλιξης που έχει συντελεστεί. 

 

• Να εμπεδώνουν βιωματικά την έννοια του ιστορικού χρόνου και χώρου. 

 

• Να μυούνται στον προσδιορισμό και στην κατανόηση των στοιχείων της συνέχειας 

και των ασυνεχειών στη διαδρομή του ιστορικού χρόνου αλλά και της αλλαγής 

μέσα από τη ζωή των ίδιων, των οικογενειών τους και των προσώπων του τοπικού 

κοινωνικού τους περιβάλλοντος. 

 

• Να οδηγούνται στην κατανόηση των ιστορικών ορών και εννοιών και να ασκούνται 

στην χρήση τους κατά την ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου και της 

επιχειρηματολογίας. 

 

• Να αναπτύσσεται το ενδιαφέρον των μαθητών για την ιστορία της ιδιαίτερης 

πατρίδας τους  και να προσεγγίζουν τη ζωή των ανθρώπων του τόπου τους, μέσα 

από όσο το δυνατόν περισσότερες οπτικές γωνίες (θρησκευτικές, κοινωνικές, 

οικονομικές, πολιτικές, τεχνολογικές, επιστημονικές, αισθητικές, καλλιτεχνικές). Η 

διαμόρφωση προσωπικής ταυτότητας μέσα από την ενασχόληση με την τοπική 

ιστορία είναι επίσης στα ζητούμενα του ιστορικού μαθήματος. 
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• Να αποφεύγουν ψυχολογικά, νοητικά και κοινωνικά στερεότυπα που επιμένουν να 

εμφανίζουν τον τόπο τους ως το κέντρο του κόσμου. 

 

• Να κοινωνικοποιούνται και μέσα από την αναγνώριση και τη συνειδητοποίηση της 

κοινής ιστορικής μνήμης των κατοίκων της περιοχής τους, να επιχειρούν να 

ερμηνεύουν την τοπική νοοτροπία και συμπεριφορά των αδρών, γυναικών και 

παιδιών καθώς και να επισημαίνουν τη διαφορετικότητα της τοπικής πολιτισμικής 

παράδοσης και κληρονομιάς και την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης – αξιοποίησης 

και διαφύλαξής της. 

 

• Να καλλιεργείται βαθμιαία, με βάση την αρχή της συνέχειας, της σταδιακής, 

δηλαδή, και εξελικτικής οργάνωσης των περιεχομένων μάθησης, η δεξιότητα στους 

μαθητές να ανάγονται από την τοπική στη εθνική και στην παγκόσμια εμπειρία και 

αντίστροφα. Έτσι προσεγγίζεται ευκολότερα η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

καθώς και η ταυτότητα του πολίτη.  

 

• Επιδιώκεται η απόκτηση θετικών στάσεων των μαθητών για την ένταξή τους στην 

ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα, με έμφαση στην αναγκαιότητα 

επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν με διαδικασίες διαλόγου και 

ενθάρρυνσης, ώστε να αναπτύσσονται δεξιότητες ανταλλαγής απόψεων και 

ειρηνικής διευθέτησης των διαφόρων, μέσα σε πνεύμα ανοχής και σεβασμού στη 

διαφορετικότητα. 

 

• Να διαμορφωθεί στους μαθητές μια υπεύθυνη και ενεργή σχέση με το περιβάλλον 

αλλά και οι προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στο να συνειδητοποιήσουν τη 

σημασία του γεωγραφικού παράγοντα στη γένεση των κοινωνιών και στη 

διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης. Οι μαθητές προσδιορίζουν τις σχετικές 

επιλογές του ανθρώπου, παρατηρώντας  ακόμη τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των 

μνημείων του ιστορικού χώρου, όπως αυτά διασώζονται, προσεγγίζουν τα μέσα 

που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος σε τόπο και χρόνο, τη ζωή και τις πρακτικές τους 

ενέργειες πάνω στο φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο, δηλαδή τη βάση 

πάνω στην οποία οικοδομείται το κοινωνικό, το ιδεολογικό και το πολιτισμικό 

περιβάλλον. Μέσω της παρατήρησης και του διαλόγου είναι ικανοί να 

προσδιορίσουν βαθμιαία τις ιδέες που προβάλλονται μέσα και μέσω αυτών. 

 

• Να αναπτυχθεί περιβαλλοντική συνείδηση και να διαμορφωθεί στάση και θετική 

συμπεριφορά για συλλογική κοινωνική δράση και οικολογική, ιστορική στάση 

απέναντι στο δικό τους περιβάλλον, το περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας που ζουν 

και δραστηριοποιούνται. 
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4. Το τραύμα στην ιστορία 

 

4.1 Ορισμοί. 
 

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας αυτής, εκτός από το να αναδείξει τις πτυχές της 

ζωής των προσφύγων στην Θεσσαλονίκη, είναι και η ανάπτυξη μιας της διδακτικής 

προσέγγισης ενός τραυματικού γεγονότος στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

αλλά και η ιδιαίτερη διαχείρισή του που απαιτείται στη διδακτική της ιστορίας μέσα από 

το υλικό που παρατίθεται. 

Μιλώντας για τραυματικό γεγονός, και προσπαθώντας να το ορίσουμε, θα λέγαμε 

ότι πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο «ανακαλείται επαναληπτικά στην τραυματική 

μνήμη χωρίς να υφίσταται τον έλεγχο της συνείδησης, αλλά ανεξέλεγκτα και υπό την 

μορφή εφιάλτη, ασύνειδης αναδρομής στο παρελθόν, κρίσεων άγχους, συμπλέγματος 

καταδίωξης ή φοβιών. Η εισβολή του παρελθόντος στο παρόν του επιζώντος και η 

φαντασιακή  αναβίωση του τραυματικού γεγονότος προξενεί στο άτομο – φορέα του 

γεγονότος και της τραυματικής μνήμης ένα αίσθημα απόλυτης σύμπτωσης παρελθόντος 

– παρόντος ή κυριαρχικής επικάλυψης του δεύτερου από το πρώτο».24 

Το τραύμα δηλώνει «λύση – διάρρηξη του ψυχικού ιστού (…) που διαπερνά το 

σώμα και την ψυχή του υποκειμένου, αλλά και της συλλογικότητας στην οποία ανήκει».25 

Σύμφωνα πάλι με τον Αντώνη Λιάκο «το τραύμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε 

να το βολέψουμε εννοιολογικά. Γι’ αυτό κιόλας η σιωπή που ακολουθεί. (…) Το τραύμα 

έχει μια σύνθετη σχέση με την ιστορική συνείδηση. Αν δεν ιστορικοποιηθεί, θα επιστρέφει 

για να διαταράσσει, δεν θα την αφήνει να σχηματιστεί. Αν ιστορικοποιηθεί, μπορεί να 

αποτελέσει πηγή ιστορικής συνείδησης και αυτό είναι το αιτούμενο». 26 

4.2 Η διδακτική προσέγγιση του τραυματικού γεγονότος 

 

Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε παιδαγωγικά και ιστορικά το τραυματικό 

ιστορικό γεγονός, θα λέγαμε ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα  λεπτό ζήτημα στην προσέγγιση 

και στην πραγμάτωσή του.  

Οι προσεγγίσεις επίμαχων ιστορικών γεγονότων και καταστροφών όπως το 

Ολοκαύτωμα, η Γενοκτονία των Ποντίων κ.α.  ενδέχεται να θεωρηθούν ως 

«απαγορευτικές» στη διδακτική της ιστορίας εάν οι συντάκτες των αναλυτικών 
                                                           
24 LaCarpa, Dominick  (2001) «Writing History, Writing Trauma». Baltimore: John Hopkins University Press. 
25Ασέρ Αριέλλα ( 2008) «Παιδιά του Πολέμου αντιμέτωπα στο ‘’τραύμα του πραγματικού’’. Μια ψυχαναλυτική 
προσέγγιση». Στο Νέοι στη δίνη της Κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγμός και Ολοκαύτωμα των Εβραίων 1943-1994. 
Αθήνα: Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 30-37. 
26 Λιάκος Αντώνης, (2007) «Πως το παρελθόν γίνεται ιστορία;» . Αθήνα: Πόλις., 223-227.  
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προγραμμάτων, εκπαιδευτικοί και συγγραφείς σχολικών βιβλίων δεν δημιουργήσουν 

κατάλληλα μαθησιακά περιβάλλοντα και βοηθήματα ώστε να αναδειχθούν η ιστορική 

κριτική σκέψη, η συνείδηση και η κρίση των μαθητών απέναντι σε τέτοια γεγονότα. Η 

στείρα παράθεση, αποστήθιση και εκμάθηση των γεγονότων αυτών, υποτιμούν και 

υπερκαλύπτουν ιστορικό παρελθόν καθώς και τις απόψεις, σκέψεις και ικανότητες των 

μαθητών - ερευνητών.  

Ο Δημήτρης Μαυροσκούφης27  τονίζει « (…) να μην παρακάμπτουμε ή να μην 

απονευρώνουμε τα σχετικά προβλήματα, αλλά να τα προσεγγίζουμε με στρατηγικές που 

θα οδηγήσουν στην κριτική ανάλυση και τη βαθύτερη κατανόηση των συγκρούσεων, 

καθώς και στην ενσυναίσθηση. Τα συγκινησιακά φορτισμένα θέματα και οι εικόνες φρίκης 

θα πρέπει να συνοδεύονται από την προσεκτική διαχείριση των συναισθημάτων, την 

ανάλυση των νοημάτων, τον ηθικό προβληματισμό, την εναλλαγή της οπτικής μεταξύ 

δραστών και θυμάτων, την πολλαπλότητα του ιστορικού υλικού, την αναζήτηση και τη 

συζήτηση πιθανών επιλογών ή λύσεων, την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης με 

σεβασμό στο πρίσμα των προσωπικών αντιδράσεων». 

Ο James Percoco28 παραπέμποντας στους Wiggins και McTighe υπογραμμίζει την 

κομβική σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Βασική επιδίωξη του εκπαιδευτικού σε 

μια τέτοια διδασκαλία οφείλει να είναι η προσεκτική και μελετημένη διατύπωση των 

στόχων του. Επιβάλλεται ο εκπαιδευτικός που θα θελήσει να δοκιμάσει μια τέτοια 

προσέγγιση, να δώσει έμφαση στην ολόπλευρη διασαφήνιση των προθέσεων, των 

μεθόδων, των μέσων και των σκοπών του. Με αυτή την έννοια δεν προσποιείται ότι 

εκπροσωπεί τη μία και μοναδική, αντικειμενική ιστορική προσέγγιση, αλλά ούτε και τον 

ειδήμονα της διδακτικής μεθοδολογίας, που μόνος του στόχος είναι οι επιδίωξη χρήσιμων 

δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας. Αντιθέτως, τονίζει ότι ολόκληρο το εγχείρημα του 

διακλαδίζεται από αξίες και αποσαφηνίζεται από ρητά προσδιορισμένους σκοπούς – 

στόχους, τους οποίους φροντίζει να παρουσιάσει με συνέπεια, ακρίβεια και διαφάνεια. Με 

λίγα λόγια, φροντίζει να διευκολύνει την ωρίμανση συνειδητά υπεύθυνων μελλοντικών 

πολιτών οι οποίοι θα συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός περισσότερο ειρηνικού 

και δημοκρατικού κόσμου, βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλοκατανόηση, 

την εξημέρωση των ανθρώπινων ηθών και τον εξευγενισμό της ζωής στον κόσμο. 

                                                           
27 Μαυροσκούφης, Δημήτρης Κ.  (2008) «Τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας: Καταστροφική διδακτική ή στρατηγική 
πρόκλησης ηθικών πανικών;» στο Ανδρέου, Αντρέας Π. (επιμ.) «Η Διδακτική της Ιστορίας στην Ελλάδα και η 
έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια». Ό.π., 69-81. 
28 Percoco, James (2001) «Divided we Stand. Teaching about Conflict in U.S History.» Portsmouth: NH Heinemann. 
    Davis, O. L. Jr. – Yeager, Elizabeth Anne – Foster, Stuart J. (επιμ.), (2001) «Historical Empathy and Perspective    
Taking in the Social Studies» New York – Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., Lanham – Boulder. 
     Levesque, Stephane (2008) «Thinking Historically. Educating Students for the Twenty – First Century.» Toronto – 
Buffalo – London: University of Toronto Press. 
Kokkinos, Giorgos και Gatsiotis, Panagiotis (2008) «The Deviation from the Norm: Greek History School Textbooks 
Withdrawn from Use in the Classroom since the 1980s» Internationale Schulbuchforschung / International 
Textbook research. Jg / τόμ. 30 (2008), Heft / Issue 1, Seite / 535-546. 
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Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση του Percoco ότι προτού υλοποιήσεις μια 

διδακτική εφαρμογή, οφείλεις να έχεις προνοήσει για τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα, τη μέθοδο, τη γενικότερη σκοπιμότητα συνυπολογίζοντας κάθε φορά 

νοητικές αδράνειες, κοινωνικούς προσδιορισμούς, επιστημολογικές, μεθοδολογικές και 

παιδαγωγικές αντιστάσεις. Ο Percoco αναφέρεται στον όρο standards – based instruction, 

ο οποίος περιγράφει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που κατανέμει τους μαθησιακούς στόχους 

σε διακριτά επίπεδα, τα οποία συνδέονται κλιμακωτά και οργανικά μεταξύ τους, 

διαδεχόμενα και προϋποθέτοντας το ένα το άλλο. Τα διαφορετικά επίπεδη ή κριτήρια 

μάθησης (standards) αφορούν κάθε φορά, το εύρος των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών. Η διδασκαλία 

οργανώνεται σε 4 φάσεις:  

1. προσδιορισμός στόχων (Τι και γιατί θα το μάθουν; Τι θα είναι σε θέση να 

γνωρίσουν στο τέλος της διδασκαλίας;)  

2. Σχεδιασμός μαθήματος (Πως;) 

3. Εφαρμογή 

4. Αξιολόγηση, της οποίας τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν και 

αναδιοργανώνουν την εκ νέου εφαρμογή της διδασκαλίας. 

 

Στο πλαίσιο της standards – based instruction ή αλλιώς «παιδαγωγική/εκπαίδευση 

βασισμένη σε σταθμισμένα επίπεδα», το μάθημα δεν αρχίζει με το βιβλίο, αλλά με τον 

προσδιορισμό των στόχων, στη συνέχεια την επιλογή του θέματος (topic), τη 

διαμόρφωση του τρόπου προσέγγισης και τέλος της πραγμάτευσής του έτσι ώστε 

ολόκληρο το διδακτικό εγχείρημα να πληροί τα ακαδημαϊκά και παιδαγωγικά κριτήρια σε 

κάθε επίπεδο ως βάση για τον σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων στη σχολική 

τάξη. 

Αν λοιπόν ενεργήσουμε – όπως οφείλουμε άλλωστε – ως υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί, 

σκοπός είναι να προετοιμάσουμε τους μαθητές ώστε να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά τον αλληλοσυγκρουόμενο και αντιφατικό κόσμο στον οποίον θα ζήσουν 

και θα εργαστούν. Αν θέλουμε να έχουν τα ουσιαστικά εφόδια για την αντιμετώπιση των 

αληθινά δύσκολων και σοβαρών υποθέσεων στο παρόν, αν θέλουμε το σχολείο να μην 

εθελοτυφλεί σε φλέγοντα ζητήματα και να απαξιώνει την μορφωτική αποστολή του, τότε 

πρέπει να μην αποσιωπήσουμε τις συγκρούσεις, αλλά να ενημερώσουμε  με υπεύθυνη 

στάση και επιστημονική επάρκεια, να ευαισθητοποιήσουμε και να προβληματίσουμε 

πολύπλευρα και σε βάθος το μαθητικό κοινό για τις ανθρώπινες διενέξεις, τα αίτια, τις 

μορφές που λαμβάνουν και τις συνέπειές τους.29 

                                                           
29 Percoco, James (2001) «Divided we Stand. Teaching about Conflict in U.S History.» Portsmouth: NH Heinemann. 
    Wiggins, Grant, McTighe, Jay (2001), «Understanding by Design.» Prentice hall. 
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Όλα τα προαναφερθέντα είναι δυνατό να επιδιωχθούν υπό την προϋπόθεση οι 

εκπαιδευτικοί να καταφέρουν να δημιουργήσουν στο μάθημα της Ιστορίας ένα βήμα 

διαλόγου (forum) για τη συζήτηση σε βάθος και την πραγμάτευση επίδικων ζητημάτων. 

Καθώς οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν την ικανότητα λογικής κατανόησης που διαθέτουν 

για να μπουν ενσυναισθητικά στη θέση αυτών που υπέφεραν στο παρελθόν, θα 

αξιοποιήσουν τη διανοητική εμπειρία τους, για να επιδείξουν ηρεμία, ανεκτικότητα και 

σεβασμό απέναντι στον «άλλον», στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. Μέσα από 

αυτούς τους όρους, η ιστορική γνώση μπορεί να  συμβάλει στην επούλωση των ιστορικών 

τραυμάτων και στη θεραπεία των δεινών της ιστορίας. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την 

αφύπνιση, την κινητοποίηση και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών ώστε να 

διερευνούν κατάλληλα επιλεγμένες και αντιπροσωπευτικές ιστορικές γνώσεις, να 

εκφράζουν απόψεις και να επιχειρηματολογούν τεκμηριωμένα στο πλαίσιο της έλλογης 

αντιπαράθεσης υπεύθυνων και αιτιολογημένων γνωμών («εργαστήρι ιστορικής γνώσης»). 
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Β ΜΕΡΟΣ 

Η προσφυγική Θεσσαλονίκη: Εκπαιδευτικός Φάκελος 

 

 

Θεματικές ενότητες 

  

1. Μικρασιατική Καταστροφή. 

 

2. Η προσφυγική εγκατάσταση στην Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. 

 

3. Οι κακουχίες της προσφυγικής εγκατάστασης στη Θεσσαλονίκη και η καθημερινή 

ζωή. 

 

4. Οι χαμένες πατρίδες του Πόντου. 
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1η Θεματική ενότητα : Μικρασιατική Καταστροφή.  

 

Κύριοι άξονες της διδασκαλίας : 

 

1. Εισαγωγή στην ενότητα. 

2. Διάκριση και σχολιασμός πηγών. 

3. Πρακτική της ενσυναίσθησης. 

4. Debate. 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

 

Ειδικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με 

μια διαφοροποιημένη προσέγγιση της Μικρασιατικής Καταστροφής, να γνωρίσουν τις 

αιτίες, τα αποτελέσματα και το αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία. 

 

Επιμέρους στόχοι είναι οι μαθητές: 

 

• Να κατανοήσουν τους όρους «Ελληνική Απόβαση», «συνθήκη των Σεβρών», 

«Μικρασιατική Καταστροφή», «συνθήκη της Λωζάνης», «Ξεριζωμός». 

 

• Να αναγνωρίζουν, να διακρίνουν, και να αιτιολογούν τις ιστορικές πηγές (γραπτές, 

εικονιστικές) σε πρωτογενείς και δευτερογενείς 

 

• Να έρθουν στη θέση των ανθρώπων που βίωσαν τα γεγονότα αυτά και να 

εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. 

 

• Να συμμετέχουν σε διάλογο και να επιχειρηματολογούν πάνω στις απόψεις τους. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Περιγραφή δράσεων. 

 

Αρχικά το παραπάνω project απαιτεί ενδεικτικά 4 βασικές ομάδες καθώς οι μαθητές 

θα κληθούν να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά, να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και να 

διορθώσουν ή να διορθωθούν. 

1ο Στάδιο − Σχολιασμός Πηγών :  

Το πρώτο στάδιο χωρίζεται σε 2 φάσεις και θα χρειαστούν 2 διδακτικές ώρες για 

την υλοποίησή του. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει εισαγωγή στο θέμα μέσα από μια εικόνα 

που θα βρίσκεται τοποθετημένη στον πίνακα. Οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν, να 

αναλύσουν, να μαντέψουν - εκφράσουν τα συναισθήματα που κρύβει εικόνα και στο 

τέλος να γράψουν μια μικρή ιστορία για την εικόνα αυτή σε ομαδικό φύλλο εργασίας. Στη 

συνέχεια θα γίνει η παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης. Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει 

τη συζήτηση και συντονίζει (1η φάση, μία ώρα). 

Έπειτα οι μαθητές έχοντας μπροστά τους τη θεωρία διάκρισης του εκπαιδευτικού 

υλικού (πηγές), θα χρειαστεί σε πρώτο στάδιο να αναγνωρίσουν το είδος της πηγής και 

στη συνέχεια να σχολιάσουν το περιεχόμενο αυτής, με τη πρακτική της ενσυναίσθησης. 

Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός επιτηρεί, βοηθά και ελέγχει την εργασία (2η φάση, μία 

ώρα). 

 

2ο Στάδιο − Πρακτική Debate:  

Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από μια φάση που καλύπτει όλη τη διδακτική ώρα 

και απασχολεί τη διδακτική πρακτική του debate. Οι μαθητές εδώ χωρίζονται σε 2 μεγάλες 

ομάδες μέσα στην αίθουσα, μια των Τούρκων και μια των Ελλήνων. Ο δάσκαλος που έχει 

το ρόλο του συντονιστή, παραθέτει σε κάθε ομάδα ένα φύλλο όπου οι μαθητές καλούνται 

μέσα από τις ερωτήσεις να οργανώσουν τα επιχειρήματα που έχει να εκφράσει η κάθε 

«παράταξη». Τέλος οι 2 ομάδες, διαλογικά εκφράζουν τις απόψεις τους με χρονικό όριο 

κάθε φορά. 
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Παράρτημα 1ης διδακτικής ενότητας. 

 

Εισαγωγική δραστηριότητα – Φύλλο εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

1) Τι απεικονίζει η παραπάνω εικόνα ; Ποιο ιστορικό γεγονός θα μπορούσε να είναι; 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2) Ποια συναισθήματα διακρίνετε στα πρόσωπα της φωτογραφίας; 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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3) Εάν βρισκόσασταν εσείς στη θέση αυτή ποια πιστεύετε ότι θα ήταν τα συναισθήματά 

σας; 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4) Σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας σας φανταστείτε και γράψτε σε 10 σειρές μια 

ιστορία που μπορεί να κρύβει η φωτογραφία αυτή. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Διάκριση και ανάλυση πηγών – Φύλλο εργασίας 

 

Πρωτογενείς πηγές :  

Οι πρωτογενείς πηγές είναι από πρώτο χέρι γραπτές ιστορικές μαρτυρίες και 

γίνονται από κάποιον που ήταν παρών κατά τη στιγμή του συμβάντος. Συνήθως 

καταγράφονται από κάποιον που συμμετείχε, υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας ή έζησε κάποιο 

γεγονός. Στις πρωτογενείς πηγές περιλαμβάνονται δημοσιευμένες αφηγήσεις, 

δημοσιευμένα πρωτότυπα έργα ή δημοσιευμένες πρωτότυπες έρευνες. 

(μαρτυρίες, αρχεία, φωτογραφίες, αντικείμενα, ) 

 

Δευτερογενείς πηγές : 

Οι δευτερογενείς πηγές είναι γραπτές ιστορικές μαρτυρίες βασισμένες σε στοιχεία 

πρωτογενών πηγών. Αυτές είναι πηγές, οι οποίες συνήθως είναι αφηγήσεις, τα έργα, ή 

έρευνα που αναλύει, αξιολογεί, ερμηνεύει ή συνθέτει πρωτογενείς πηγές. Είναι 

συμπληρωματικές για την εξέταση κάποιου θέματος. Χρησιμοποιούνται από ακαδημαϊκούς 

ερευνητές, δημοσιογράφους και άλλους ερευνητές. Περιλαμβάνουν δημοσιευμένες 

αφηγήσεις, δημοσιευμένες εργασίες ή δημοσιευμένη έρευνα. Για παράδειγμα, ένα 

ιστορικό βιβλίο που αντλεί στοιχεία από κάποιο ημερολόγιο και αρχεία εφημερίδων. 

(ιστορική έρευνα, δημοσιογραφικό άρθρο) 

Να διαβάσετε με την ομάδα σας τις παρακάτω ιστορικές πηγές και να αναγνωρίσετε το 

είδος τους ( εικόνα, πίνακας, επιστολή κ.τ.λ.) , να τις κατατάξετε στο είδος που ανήκουν 

(πρωτογενείς, δευτερογενείς) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Στη συνέχεια 

προσπαθήστε να έρθετε στη θέση των ανθρώπων της εποχής και να καταγράψετε τα 

συναισθήματά σας. 

 



34 
 

Πηγή πρώτη: 

 

 

 

 

Απόσπασμα από το βιβλίο της Διδώς Σωτηρίου «Τα Ματωμένα χώματα» 

 

 

 

 

Είδος: _______________________________________________________ 

 

Κατηγορία: ___________________________________________________ 

 

Αιτιολόγηση:__________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 

Περιγραφή & Συναισθήματα:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Πηγή δεύτερη: 

 

 

Είδος: _______________________________________________________ 

 

Κατηγορία: ___________________________________________________ 

 

Αιτιολόγηση:__________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Περιγραφή & Συναισθήματα:  

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Πηγή Τρίτη : www.tanea.gr «Η προβλήτα της Σμύρνης» 

Είδος: _______________________________________________________ 

 

Κατηγορία: ___________________________________________________ 

 

http://www.tanea.gr/
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Αιτιολόγηση:__________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

Περιγραφή & Συναισθήματα: 

 ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Πηγή τέταρτη : 

https://el.wikipedia.org «Η απόβαση του Ελληνικού στρατού στη Σμύρνη» 

 

Είδος: _______________________________________________________ 

 

Κατηγορία: ___________________________________________________ 

 

Αιτιολόγηση:__________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/
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Περιγραφή & Συναισθήματα: 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Πηγή Πέμπτη : 

https://el.wikipedia.org «Τα νέα εδάφη της Ελλάδας» 

 

Είδος: _______________________________________________________ 

https://el.wikipedia.org/
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Κατηγορία: ___________________________________________________ 

 

Αιτιολόγηση:__________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Περιγραφή: 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Debate – Φύλλο εργασίας 

 

Προσοχή! : Αφού απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις κρατήστε με την ομάδα σας τα 

βασικότερα επιχειρήματα για να τα παρουσιάσετε στην συνέχεια απέναντι στην αντίπαλη 

ομάδα. 

 

Ανήκετε στον ελληνικό στρατό που ήρθε να πολεμήσει και να διεκδικήσει τις πατρίδες της 

Μικράς Ασίας. Ποια είναι η θέση σας απέναντι στους Έλληνες που ζουν σε αυτά τα εδάφη; 
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Ποια είναι η θέση σας απέναντι στους Τούρκους που ζουν σε αυτά τα εδάφη; 
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Ποια λύση θα προτείνατε για την καλύτερη συμφωνία απέναντι στους 2 λαούς; Τι θα 

τους προτρέπατε να κάνουν; 
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Προσοχή! : Αφού απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις κρατήστε με την ομάδα σας τα 

βασικότερα επιχειρήματα για να τα παρουσιάσετε στην συνέχεια απέναντι στην αντίπαλη 

ομάδα. 

 

Είστε οι Τούρκοι στρατιώτες που υπερασπίζονται τα εδάφη που διεκδικεί τώρα ο ελληνικός 

στρατός. Ποια είναι η θέση σας απέναντι στους Έλληνες που ζουν σε αυτά τα εδάφη; 
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Ποια είναι η θέση σας απέναντι στους Τούρκους συμπατριώτες σας που ζουν σε αυτά τα 

εδάφη; 
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Ποια λύση θα προτείνατε για την καλύτερη συμφωνία απέναντι στους 2 λαούς; Τι θα 

τους προτρέπατε να κάνουν; 
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2η Θεματική ενότητα : Η προσφυγική εγκατάσταση στην Μακεδονία και τη 

Θεσσαλονίκη.  

 

Κύριοι άξονες της διδασκαλίας : 

 

• Εισαγωγή στην ενότητα. 

• Σχολιασμός πηγών. 

• Ενσυναίσθηση. 

• Κόμικς. 

 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

 

Ειδικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν 

ερευνητικά την  προσφυγική εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και 

της Μακεδονίας και να κατανοήσουν τις σημαντικότερες πτυχές της. 

 

 

Επιμέρους στόχοι είναι οι μαθητές: 

 

• Να κατανοήσουν τους όρους «προσφυγιά», «προσφυγική εγκατάσταση», 

«αποκατάσταση των προσφύγων», «προσφυγική Θεσσαλονίκη». 

 

• Να έρθουν στη θέση των ανθρώπων που βίωσαν τα γεγονότα αυτά και να 

εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. 

 

• Να εξετάζουν κριτικά τα προς εξέταση γεγονότα. 

 

• Να χρησιμοποιούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 
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Περιγραφή δράσεων. 

 

Και αυτή η θεματική ενότητα απαιτεί ενδεικτικά 4 βασικές ομάδες καθώς οι μαθητές 

θα κληθούν να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά, να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και να 

διορθώσουν ή να διορθωθούν. 

1ο Στάδιο − Σχολιασμός πηγών :  

Το πρώτο στάδιο αποτελείται από 1 φάση και θα χρειαστεί 1 διδακτική ώρα για την 

υλοποίησή του. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει εισαγωγή στην ενότητα μέσα από ένα ομαδικό 

φύλλο εργασίας. Το φύλλο θα περιέχει ιστορικό εκπαιδευτικό υλικό (διαφορετικού τύπου 

πηγές), όπως: πίνακα στατιστικών στοιχειών, χάρτες, ιστορικές μαρτυρίες. Οι μαθητές 

καλούνται να μελετήσουν το υλικό με την ομάδα τους, να το ερμηνεύσουν και να το 

σχολιάσουν.  

Κάθε ομάδα έχει διαφορετικό υλικό από τις άλλες και στο τέλος παρουσιάζονται 

στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα κάθε ομάδας, όπου πραγματοποιείται η 

ανάλυση και ο σχολιασμός. 

2ο Στάδιο − Historical educomic:  

Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από μια φάση που καλύπτει 2 διδακτικές ώρες στις 

οποίες αξιοποιείται το ιστορικό κόμικς (historical educomic).  Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες, 

έχοντας γνωρίσει ήδη από την  προηγούμενη ώρα το θέμα της ενότητας, τώρα καλούνται 

με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος Pixton να σχεδιάσουν 

και να αναπαραστήσουν τα γεγονότα που μελέτησαν σε μορφή κόμικς. Η κάθε ομάδα στο 

τέλος του project παρουσιάζει τα καρέ που δημιούργησε στην υπόλοιπη τάξη και γίνεται 

ανάλυση και σχολιασμός.  
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Παράρτημα 2ης διδακτικής ενότητας. 

 

Φύλλο εργασίας Α Ομάδα (Καβάλα). 

 

Μελετήστε με την ομάδα σας τις παρακάτω πηγές και απαντήστε στις σχετικές 

ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

Πίνακας απογραφής προσφύγων 1928. 

Περιοχή    Πληθυσμός 
Πριν 

Πληθυσμός μετά                 Σύνολο 

Νομός Καβάλας 5.403     69.292 74.692 

Νομός Θεσσαλονίκης 52.447     207.261 259.708 

Νομός Κοζάνης 
Νομός Σερρών 

5.438 
12.206 

 
 

    47.613 
    81.724 

53.051 
81.724 
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Ιστορική μαρτυρία 
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Γεωγραφικός χάρτης 1ος. 
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Πολιτικός χάρτης 2ος. 

 

Ερωτήσεις 

 

1) Τι στοιχεία παίρνουμε γενικά για την Καβάλα σύμφωνα με τις πηγές που μελετήσατε; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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2) Ποιες είναι οι σκέψεις για τις συνθήκες που βίωσαν οι άνθρωποι εκείνοι; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) Αν ήσασταν εσείς στη θέση τους τι παραπάνω θα κάνατε ή θα ζητούσατε; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4) Σχολιάστε την τοποθεσία της Καβάλας στο χάρτη. Με ποια επαγγέλματα πιστεύετε 

ότι ασχολήθηκαν οι άνθρωποι; Εσείς ποια άλλη περιοχή θα διαλέγατε και γιατί; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Φύλλο εργασίας Α Ομάδα (Θεσσαλονίκη). 

 

Μελετήστε με την ομάδα σας τις παρακάτω πηγές και απαντήστε στις σχετικές 

ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

Πίνακας απογραφής προσφύγων 1928. 

Περιοχή    Πληθυσμός 
Πριν 

Πληθυσμός μετά                 Σύνολο 

Νομός Καβάλας 5.403     69.292 74.692 

Νομός Θεσσαλονίκης 52.447     207.261 259.708 

Νομός Κοζάνης 
Νομός Σερρών 

5.438 
12.206 

 
 

    47.613 
    81.724 

53.051 
81.724 

 
 

 
 

 

Ιστορική μαρτυρία 
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Γεωγραφικός χάρτης 1ος. 
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  Πολιτικός χάρτης 2ος.  
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Ερωτήσεις 

 

1) Τι στοιχεία παίρνουμε γενικά για την Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τις πηγές που 

μελετήσατε; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2) Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τις συνθήκες που βίωσαν οι άνθρωποι εκείνοι; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) Αν ήσασταν εσείς στη θέση τους τι παραπάνω θα κάνατε ή θα ζητούσατε; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4) Σχολιάστε την τοποθεσία της Θεσσαλονίκης στο χάρτη. Με ποια επαγγέλματα 

πιστεύετε ότι ασχολήθηκαν οι άνθρωποι; Εσείς ποια άλλη περιοχή θα διαλέγατε και 

γιατί; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Φύλλο εργασίας Α Ομάδα (Κοζάνης). 

 

Μελετήστε με την ομάδα σας τις παρακάτω πηγές και απαντήστε στις σχετικές 

ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

Πίνακας απογραφής προσφύγων 1928. 

Περιοχή    Πληθυσμός 
Πριν 

Πληθυσμός μετά                 Σύνολο 

Νομός Καβάλας 5.403     69.292 74.692 

Νομός Θεσσαλονίκης 52.447     207.261 259.708 

Νομός Κοζάνης 
Νομός Σερρών 

5.438 
12.206 

 
 

    47.613 
    81.724 

53.051 
81.724 

 
 

 
 

 

Ιστορική μαρτυρία 
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Γεωγραφικός χάρτης 1ος. 
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Πολιτικός χάρτης 2ος. 
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Ερωτήσεις 

 

 

1) Τι στοιχεία παίρνουμε γενικά για την Κοζάνη σύμφωνα με τις πηγές που μελετήσατε; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2) Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τις συνθήκες που βίωσαν οι άνθρωποι εκείνοι; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) Αν ήσασταν εσείς στη θέση τους τι παραπάνω θα κάνατε ή θα ζητούσατε; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4) Σχολιάστε την τοποθεσία της Κοζάνης στο χάρτη. Με ποια επαγγέλματα πιστεύετε ότι 

ασχολήθηκαν οι άνθρωποι; Εσείς ποια άλλη περιοχή θα διαλέγατε και γιατί; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Φύλλο εργασίας Α Ομάδα (Σερρών). 

 

Μελετήστε με την ομάδα σας τις παρακάτω πηγές και απαντήστε στις σχετικές 

ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

Πίνακας απογραφής προσφύγων 1928. 

Περιοχή    Πληθυσμός 
Πριν 

Πληθυσμός μετά                 Σύνολο 

Νομός Καβάλας 5.403     69.292 74.692 

Νομός Θεσσαλονίκης 52.447     207.261 259.708 

Νομός Κοζάνης 
Νομός Σερρών 

5.438 
12.206 

 
 

    47.613 
    81.724 

53.051 
81.724 
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Ιστορική μαρτυρία 

«Κι έτσι πήγαμε στα Σέρρας – μας είχαν πει ότι εκεί είχε άδεια σπίτια – και στην αρχή μείναμε σ’ 

ένα αρχοντικό. Του «Αλή πασά», έτσι το λέγανε. Στη σάλα καθόταν μια οικογένεια, στα δωμάτια 

μια άλλη… Στη συνέχεια χτίσαμε σπίτι, αλλά ούτε παράθυρα ούτε κουφώματα είχε γιατί δεν 

υπήρχε ξυλεία. Το μισό δωμάτιο δεν είχε πάτωμα. Φέρνανε ξυλεία αλλά πού να φτάσει για όλον 

αυτό τον κόσμο που ήθελε να χτίσει! Αλλά κι αφού ήρθαμε στα Σέρρας, οι ντόπιοι δε μας θέλανε. 

Πήγαινε ο θείος να πάρει ζάχαρη για το τσάι και δεν του δίναν. Κάρβουνα δεν δίναν σε 

πρόσφυγα! Να, ο ρατσισμός πώς ήταν! Εγώ μέχρι που τέλειωσα το σχολείο, στην Ελλάδα, βιβλία 

δεν είχα, εκτός από το αναγνωστικό κι ένα βιβλίο φυσικής! Η ιστορία ήταν ένα τεύχος σαν κόμικς, 

ούτε γραμματική είχα, τα μαθηματικά μας τα ‘λεγαν προφορικά και τα σημειώναμε. Κι εγώ 

έπαιρνα και διάβαζα από τα βιβλία των αγοριών, που τα είχαν φέρει από την πατρίδα, γιατί εκεί 

είχαν όλα τα βιβλία, είχαν και σάλπιγγες και κάνανε και μουσική! Μόνο τις σάλπιγγες δεν 

μπόρεσαν να φέρουν! Όλα τα είχαμε στην πατρίδα!»  

                               Απόσπασμα της διήγησης της Κατίνας Εμφιετζή-Μητσάκου, 5 Ιανουαρίου 2010. 
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Γεωγραφικός χάρτης 1ος. 
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Πολιτικός χάρτης 2ος. 
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Ερωτήσεις 

 

 

1) Τι στοιχεία παίρνουμε γενικά για τις Σέρρες σύμφωνα με τις πηγές που μελετήσατε; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2) Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τις συνθήκες που βίωσαν οι άνθρωποι εκείνοι; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) Αν ήσασταν εσείς στη θέση τους τι παραπάνω θα κάνατε ή θα ζητούσατε; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4) Σχολιάστε την τοποθεσία των Σερρών στο χάρτη. Με ποια επαγγέλματα πιστεύετε ότι 

ασχολήθηκαν οι άνθρωποι; Εσείς ποια άλλη περιοχή θα διαλέγατε και γιατί; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3η Θεματική ενότητα : Οι δυσκολίες της προσφυγικής εγκατάστασης στη Θεσσαλονίκη και 

η καθημερινή ζωή. 

 

Κύριοι άξονες της διδασκαλίας : 

 

• Εισαγωγή στην ενότητα. 

• Σχολιασμός πηγών. 

• Ενσυναίσθηση. 

• Debate. 

 

Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες 

 

Ειδικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν, να κρίνουν 

και να αξιολογήσουν την καθημερινότητα της ζωής των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη 

την περίοδο της εγκατάστασης. 

 

Επιμέρους στόχοι είναι οι μαθητές: 

 

• Να κατανοήσουν τους όρους «προσφυγική ζωή», «προσφυγικά επαγγέλματα», 

«προσφυγική αποκατάσταση», «προσφυγικοί συνοικισμοί». 

 

• Να έρθουν στη θέση των ανθρώπων που βίωσαν τα γεγονότα αυτά και να 

εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. 

 

• Να συμμετέχουν σε διάλογο και να επιχειρηματολογούν πάνω στις απόψεις τους. 
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Περιγραφή δράσεων. 

 

Αρχικά το παραπάνω project απαιτεί ενδεικτικά 4 βασικές ομάδες καθώς οι μαθητές 

θα κληθούν να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά, να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και να 

διορθώσουν ή να διορθωθούν. 

1ο Στάδιο – Οικονομία και πολιτισμός:  

Το πρώτο στάδιο χωρίζεται σε 2 φάσεις και θα χρειαστούν 3 διδακτικές ώρες για 

την υλοποίησή του. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει εισαγωγή στο θέμα μέσα από μια γραπτή 

πηγή, την οποία κάθε ομάδα μελετά και απαντά σε σχετικές ερωτήσεις σχολιασμού και 

ενσυναίσθησης (1η φάση – 1 ώρα). Στη 2η φάση κάθε ομάδα καλείται να επιλέξει ένα 

επάγγελμα το οποίο θα εκπροσωπήσει ως «συνεταιρικός σύνδεσμος» και θα πρέπει να 

διεκδικήσει τα συμφέροντα του από το ελληνικό κράτος. Οι ομάδες εδώ καλούνται να 

σχεδιάσουν την αφίσα τους που θα περιέχει τα επιχειρήματά τους και τις θέσεις τους και 

στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης (2η φάση – 2 ώρες).  

 

2ο Στάδιο – Debate  :  

Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από μια φάση που καλύπτει όλη τη διδακτική ώρα 

και θα αξιοποιήσει το debate. Οι μαθητές εδώ χωρίζονται σε 2 μεγάλες ομάδες μέσα στην 

αίθουσα, μια των Ελλήνων γηγενών και μια των προσφύγων που κατέφθασαν στη χώρα. 

Ο δάσκαλος που έχει το ρόλο του συντονιστή, παραθέτει σε κάθε ομάδα ένα φύλλο όπου 

οι μαθητές καλούνται μέσα από τις ερωτήσεις να οργανώσουν τα επιχειρήματα που έχει 

να εκφράσει η κάθε «παράταξη». Τέλος οι 2 ομάδες, διαλογικά εκφράζουν τις απόψεις 

τους με χρονικό όριο κάθε φορά. 
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Παράρτημα 3ης διδακτικής ενότητας. 

 

Φύλο δραστηριοτήτων 

 

   Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία συνδέεται άμεσα με την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και με την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της 

Ελλάδας. Οι πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη απασχολήθηκαν τα πρώτα χρόνια κυρίως στον 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας: τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και 

ως εργατικό δυναμικό. Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Καλαμαριάς γέμισαν καΐκια, τράτες και 

γρι-γρι. Εξίσου πολλοί πρόσφυγες απορροφήθηκαν ως εργάτες σε εργοστάσια και βιοτεχνίες, 

σε υφαντουργεία, βαφεία, κεραμοποιεία, καπνεργοστάσια, καπναποθήκες αλλά και ως 

υπάλληλοι σε μικρά ή μεγαλύτερα καταστήματα. Οι προσφυγικές γειτονιές γέμισαν φούρνους 

και παντοπωλεία, χασάπικα, ψιλικατζίδικα και τσαγκάρικα, περίπτερα και φαρμακεία. Άλλοι 

πρόσφυγες έγιναν τεχνίτες, οικοδόμοι, υδραυλικοί και μαραγκοί, ενώ αρκετοί δούλευαν ως 

πλανόδιοι μικροπωλητές. 

    Η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής ήταν ραγδαία τα χρόνια εκείνα, ιδιαίτερα των 

λαχανικών, των οπωροφόρων δέντρων, του βαμβακιού, του καπνού, του σταριού, του 

καλαμποκιού και της σουλτανίνας. Μέσα σε λίγα χρόνια η παραγωγή του σταριού στη Μακεδονία 

και Θράκη διπλασιάστηκε, του καλαμποκιού ανέβηκε κατά 50%, του καπνού και βαμβακιού 

πενταπλασιάστηκε.  

    «Οι πρόσφυγες είχα ζήσει σε τόπους με πολιτιστική παράδοση πολλών αιώνων, την οποία 

μετέφεραν μαζί τους. Η μουσική που έφεραν μαζί τους επηρέασε τον τρόπο έκφρασης των 

λαϊκών στρωμάτων και αναδείχθηκε σε λαϊκή μουσική της πόλης (ρεμπέτικα). Πρόσφυγες που 

έκαναν αισθητή την παρουσία τους και στον πνευματικό χώρο. Λογοτέχνες όπως ο Γεώργιος 

Σεφέρης, ζωγράφοι όπως Φώτης Κόντογλου και μουσικοί όπως ο Μανώλης Καλομοίρης ήταν 

μερικοί από τους πολλούς Μικρασιάτες που διέπρεψαν στη γράμματα και τις τέχνες, πλούτισαν 

τη νέα ελληνική γλώσσα και συνέβαλαν στην εξέλιξή της γενικότερα»  

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ τάξη γενικού λυκείου (θεωρητική κατεύθυνση), Ανδριώτης Νικόλαος, δ.φ., 

εκπαιδευτικός Α.Ε.: «Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821-1930)». 

 

Αφού μελετήσετε το παραπάνω κείμενο με την ομάδα σας να απαντήσετε: 

 

1) Ποια επαγγέλματα διακρίνετε; Να τα καταγράψετε χωρίζοντάς τα σε κατηγορίες.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2) Παρατηρείτε ομοιότητες στα επαγγέλματα της ζωής των προσφύγων τότε με 

επαγγέλματα των ανθρώπων στη σημερινή εποχή; Αν ναι, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει 

αυτό; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

3) Ποια επαγγέλματα πιστεύετε ότι ευνοήθηκαν περισσότερο αν λάβουμε υπόψιν και τη 

γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4) Γιατί πιστεύετε ότι ο πολιτισμός (μουσική, τέχνες, γράμματα, ήθη και έθιμα) που 

έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες ενίσχυσε τον ήδη υπάρχων ελληνικό πολιτισμό; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5) Αν ήσασταν εσείς οι πρόσφυγες που μόλις έφτασαν στην Ελλάδα και θα έπρεπε να 

εργαστείτε για να ζήσετε, ποια θα ήταν τα συναισθήματά σας;  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6) Πιστεύετε ότι άνθρωποι εκείνοι είχαν ανάγκη από εργασία ή όχι; Δικαιολογείστε.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



73 
 

7) Να διαλέξετε με την ομάδα σας ΕΝΑ επάγγελμα μέσα από το κείμενο το οποίο το 

επαγγέλλεστε όλοι. Ως επαγγελματική ομάδα, σκοπός σας είναι να ζωγραφίσετε και να 

σχεδιάσετε την αφίσα του σωματείου σας, στην οποία θα διατυπώνετε τις θέσεις και τα 

επιχειρήματά σας για καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής. 
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Debate – Φύλλο εργασίας 

 

Προσοχή!: Αφού απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις κρατήστε με την ομάδα σας τα 

βασικότερα επιχειρήματα για να τα παρουσιάσετε στην συνέχεια στην αντίπαλη ομάδα. 

Μπορείτε αν θέλετε να συμβουλευτείτε και τα τέσσερα αποσπάσματα που σας δίνονται. 

 

1) Ανήκετε στους Έλληνες γηγενείς οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή πολλά χρόνια. 

Πιστεύετε ότι οι πρόσφυγες που θα έρθουν θα είναι πρόβλημα για την περιοχή σας ή 

όχι;  
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2) Ποια λύση θα προτείνατε για την καλύτερη συμβίωση των 2 ομάδων; Τι θα τους 

προτρέπατε να κάνουν; 
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Απόσπασμα 1:  

Λίγο πριν την αναχώρηση από τη Σμύρνη των ελληνικών υπηρεσιών και ενώ το μέτωπο 

είχε σπάσει, ο νεαρός πολιτικός Γεώργιος Παπανδρέου ενημερώνεται από τον Στεργιάδη  

για την επερχόμενη καταστροφή. Στην ερώτηση του Παπανδρέου «Γιατί δεν ειδοποιείτε 

τον κόσμο να φύγει;», ο Στεργιάδης απαντά: «Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους σφάξει ο 

Κεμάλ γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα» 

Γρηγόρης Δαφνής (1909 -77), δημοσιογράφος και αναλυτής σε διάφορες εφημερίδες. 

 

Απόσπασμα 2:  

 

«Έμενε ο κόσμος στα βαγόνια των σιδηροδρόμων. Έμενε εκεί που είχε καμιά αποθήκη 

εγκαταλειμμένη. Τσαντίρια κάνανε. Καταστροφή, μεγάλη καταστροφή. Να μην ξαναδούν 

τα μάτια μας τέτοια πράγματα. Το τι τραβήξανε αυτοί οι άνθρωποι δεν λέγεται. 

Ατιμαστήκανε. Γίνανε χάλια, χάλια, χάλια. Άσε που ήταν ατιμασμένοι από κει με τους 

Τούρκους που τους καταδιώκανε. 

Και κατόπιν εδώ που ήρθανε τα ίδια. Προσπαθήσανε, κάνανε χίλια δυό να βρίσκουνε το 

ψωμί τους, μέχρι να βρουν ένα σπίτι να κάτσουνε. Αν ένας πατέρας είχε πέντε-έξη παιδιά 

και κορίτσια, άλλα άρπαγε ο ένας από δω, άλλα ο άλλος από κει. Καταστροφή μάνα μου… 

Και οι ντόπιοι δεν τους έβλεπαν με καλό μάτι. Αλλά τους βρίζανε. Χίλια δυό. Φύγετε από 

δω ρε! Πηγαίνετε παρά πέρα. Δεν τους κοιτάζανε. Δεν είχαν την αγάπη να πουν για στάσου, 

συγγενείς μας είναι, Έλληνες πραγματικοί. Να τους αγκαλιάσουμε. Δεν έγινε αυτό το πράμα, 

εγώ δηλαδή τι είδα. Μπορεί αλλού. Ήθελαν να τους κλέψουνε οι κλεφταράδες που ήταν 

εδώ πέρα. Ν’ αρπάξουν ό,τι είχαν. Να τους κλέψουνε, να τους γελάσουνε. Απατεώνες» 

Μάρκος Βαμβακάρης, αυτοβιογραφία 1978 
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Απόσπασμα 3: 

«Μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, που από το 1915 είχε διχασθεί δεν αντίκρυσε τους 

πρόσφυγες με συμπάθεια, όταν τα αδυσώπητα κύματα της ιστορίας τους έριξαν πάνω 

στους βράχους της Ελλάδας. Δεν υπήρξε συμπάθεια, δεν υπήρξε απάθεια, υπήρξε 

αντιπάθεια.» 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος (1902-86), πολιτικός. 

 

Απόσπασμα 4: 

«Το σπίτι ήταν ξεκαινουργωμένο αλλά ευκολογνώριστο, στην πινακίδα όμως εδιάβασα κάποιο 

άγνωστό μου όνομα, κάτι …όγλου. Και στη θέση του καπνοπωλείου, αλλά με έκταση 

μεγαλύτερη, βρίσκονταν ένα ζαχαροπλαστείο, όπου μου φάνηκε ότι άκουσα όλες τις γλώσσες 

του κόσμου εκτός από τα ρωμέικα. Κατάλαβα ότι και ο διευθυντής και η πελατεία ήταν 

πρόσφυγες, που είχαν αρχίσει από τότε να νοικοκυρεύονται.» 

 

«Τα πλατειά ρολά και οι πλούσιες βιτρίνες ήταν εκεί, εκεί ψηλά ήταν και η μεγάλη πινακίδα, 

πουθενά όμως ο Αλέξανδρος και η Αννα Κομπολογά, στη θέση τους ο “Ζαχαρίας …όγλου”. 

Αυτή η ογλοκρατία (με συγχωρείτε για την κρυάδα) που έμελλε σε λίγο να κυριαρχήση στην 

Αθήνα μας, είχε αρχίσει από τότε, καθώς φαίνεται».  

Αντώνης Χρυσικόπουλος (1867-1943), Έλληνας λογοτέχνης. 
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Debate – Φύλλο εργασίας 

 

Προσοχή!: Αφού απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις κρατήστε με την ομάδα σας τα 

βασικότερα επιχειρήματα για να τα παρουσιάσετε στην συνέχεια στην αντίπαλη ομάδα. 

Μπορείτε αν θέλετε να συμβουλευτείτε και τα αποσπάσματα που σας δίνονται. 

 

1) Ανήκετε στους πρόσφυγές οι οποίοι μετά από πολλές κακουχίες εγκατασταθήκατε σε 

αυτή την περιοχή. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες ντόπιοι θα είναι πρόβλημα για την πόλη σας 

ή όχι;  
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2) Ποια λύση θα προτείνατε για την καλύτερη συμβίωση των 2 ομάδων; Τι θα τους 

προτρέπατε να κάνουν; 
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Απόσπασμα 1:  

Λίγο πριν την αναχώρηση από τη Σμύρνη των ελληνικών υπηρεσιών και ενώ το μέτωπο 

είχε σπάσει, ο νεαρός πολιτικός Γεώργιος Παπανδρέου ενημερώνεται από τον Στεργιάδη  

για την επερχόμενη καταστροφή. Στην ερώτηση του Παπανδρέου «Γιατί δεν ειδοποιείτε 

τον κόσμο να φύγει;», ο Στεργιάδης απαντά: «Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους σφάξει ο 

Κεμάλ γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα» 

Γρηγόρης Δαφνής (1909 -77), δημοσιογράφος και αναλυτής σε διάφορες εφημερίδες. 

 

Απόσπασμα 2:  

 

«Έμενε ο κόσμος στα βαγόνια των σιδηροδρόμων. Έμενε εκεί που είχε καμιά αποθήκη 

εγκαταλειμμένη. Τσαντίρια κάνανε. Καταστροφή, μεγάλη καταστροφή. Να μην ξαναδούν 

τα μάτια μας τέτοια πράγματα. Το τι τραβήξανε αυτοί οι άνθρωποι δεν λέγεται. 

Ατιμαστήκανε. Γίνανε χάλια, χάλια, χάλια. Άσε που ήταν ατιμασμένοι από κει με τους 

Τούρκους που τους καταδιώκανε. 

Και κατόπιν εδώ που ήρθανε τα ίδια. Προσπαθήσανε, κάνανε χίλια δυό να βρίσκουνε το 

ψωμί τους, μέχρι να βρουν ένα σπίτι να κάτσουνε. Αν ένας πατέρας είχε πέντε-έξη παιδιά 

και κορίτσια, άλλα άρπαγε ο ένας από δω, άλλα ο άλλος από κει. Καταστροφή μάνα μου… 

Και οι ντόπιοι δεν τους έβλεπαν με καλό μάτι. Αλλά τους βρίζανε. Χίλια δυό. Φύγετε από 

δω ρε! Πηγαίνετε παρά πέρα. Δεν τους κοιτάζανε. Δεν είχαν την αγάπη να πουν για στάσου, 

συγγενείς μας είναι, Έλληνες πραγματικοί. Να τους αγκαλιάσουμε. Δεν έγινε αυτό το πράμα, 

εγώ δηλαδή τι είδα. Μπορεί αλλού. Ήθελαν να τους κλέψουνε οι κλεφταράδες που ήταν 

εδώ πέρα. Ν’ αρπάξουν ό,τι είχαν. Να τους κλέψουνε, να τους γελάσουνε. Απατεώνες» 

Μάρκος Βαμβακάρης, αυτοβιογραφία 1978 
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Απόσπασμα 3: 

«Μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, που από το 1915 είχε διχασθεί δεν αντίκρυσε τους 

πρόσφυγες με συμπάθεια, όταν τα αδυσώπητα κύματα της ιστορίας τους έριξαν πάνω 

στους βράχους της Ελλάδας. Δεν υπήρξε συμπάθεια, δεν υπήρξε απάθεια, υπήρξε 

αντιπάθεια.» 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος (1902-86), πολιτικός. 

 

Απόσπασμα 4: 

«Το σπίτι ήταν ξεκαινουργωμένο αλλά ευκολογνώριστο, στην πινακίδα όμως εδιάβασα κάποιο 

άγνωστό μου όνομα, κάτι …όγλου. Και στη θέση του καπνοπωλείου, αλλά με έκταση 

μεγαλύτερη, βρίσκονταν ένα ζαχαροπλαστείο, όπου μου φάνηκε ότι άκουσα όλες τις γλώσσες 

του κόσμου εκτός από τα ρωμέικα. Κατάλαβα ότι και ο διευθυντής και η πελατεία ήταν 

πρόσφυγες, που είχαν αρχίσει από τότε να νοικοκυρεύονται.» 

 

«Τα πλατειά ρολά και οι πλούσιες βιτρίνες ήταν εκεί, εκεί ψηλά ήταν και η μεγάλη πινακίδα, 

πουθενά όμως ο Αλέξανδρος και η Αννα Κομπολογά, στη θέση τους ο “Ζαχαρίας …όγλου”. 

Αυτή η ογλοκρατία (με συγχωρείτε για την κρυάδα) που έμελλε σε λίγο να κυριαρχήση στην 

Αθήνα μας, είχε αρχίσει από τότε, καθώς φαίνεται».  

Αντώνης Χρυσικόπουλος (1867-1943), Έλληνας λογοτέχνης. 
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4η Θεματική ενότητα : Οι χαμένες πατρίδες του Πόντου. 

 

Κύριοι άξονες της διδασκαλίας : 

 

• Σχολιασμός πηγών. 

• Ενσυναίσθηση. 

• Role playing 

 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

 

Ειδικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι μαθητές έρθουν σε επαφή και να 

γνωρίσουν την αντίσταση των Ποντίων πριν το μεγάλο διωγμό, με τις πρακτικές της 

ενσυναίσθησης και του role playing. 

 

Επιμέρους στόχοι είναι οι μαθητές: 

 

• Να κατανοήσουν τους όρους «Ποντιακός ελληνισμός», «Εύξεινος Πόντος», 

«Αντάρτικο του Πόντου». 

 

• Να έρθουν στη θέση των ανθρώπων που βίωσαν τα γεγονότα αυτά και να 

εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. 

 

• Να συμμετέχουν βιωματικά στη διδασκαλία. 
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Περιγραφή δράσεων. 

 

Αρχικά το παραπάνω project απαιτεί ενδεικτικά 4 βασικές ομάδες καθώς οι μαθητές 

θα κληθούν να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά, να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και να 

διορθώσουν ή να διορθωθούν. 

1ο Στάδιο – Σχολιασμός Πηγών:  

Το πρώτο στάδιο αποτελείται από 1 φάση και θα χρειαστεί 1 διδακτική ώρα για την 

υλοποίησή του. Πιο συγκεκριμένα κάθε ομάδα θα απαντήσει ένα φύλο εργασίας με 

ερωτήσεις κατανόησης και ενσυναίσθησης σχετικά με την αντιστασιακή οργάνωση των 

Ποντίων. Οι απαντήσεις θα σχολιαστούν και θα συζητηθούν στη τάξη. 

 

2ο Στάδιο – Role Playing  :  

Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από 1 φάση που καλύπτει 2 διδακτικές ώρες. Οι 

μαθητές θα κληθούν με την ομάδα τους να αναπαραστήσουν στο σχετικό φύλο τις 

στρατηγικές τους κινήσεις ως «μια ομάδα ανταρτών του Πόντου» και στη συνέχεια να 

μοιράσουν ρόλους και να υποδείξουν το σχέδιό τους στην ολομέλεια της τάξης με τη 

μορφή role playing. Η φάση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως αξιολόγηση. 
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Παράρτημα 4ης διδακτικής ενότητας. 

 

 

Το αντάρτικο του Πόντου 

Με το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1914, παρουσιάστηκε στους Οθωμανούς το 

πρόβλημα έλλειψης στρατιωτών. Έτσι, οι Οθωμανοί οδηγήθηκαν στην καταναγκαστική 

επιστράτευση άλλων λαών, κυρίως τον Πόντιων, πράγμα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

δημιουργία αντάρτικων σωμάτων. Οι αντάρτες ήταν άτομα που δρούσαν μεμονωμένα ή σε 

συνεργασία και ακολουθούσαν τα πρότυπα των πρώιμων κλεφτών του ελλαδικού χώρου. Παρ' 

όλο που οι πρώτοι πολεμιστές εντοπίστηκαν στις ανατολικές επαρχίες του Πόντου, τα αντάρτικα 

σώματα αναπτύχθηκαν στις δυτικές περιοχές του, όπως στην Σαμψούντα, στην Πάφρα και στην 

Τοκάτη. Οι αντάρτες ζούσαν στις οροσειρές, απ' όπου παρενοχλούσαν τους Τούρκους, λήστευαν 

τους φοροεισπράκτορες και τους πλούσιους εμπόρους, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν μυθική 

εικόνα στα μάτια των υποδουλωμένων. Σημαντικότερος σκοπός οποιασδήποτε ανταρτικής 

ομάδας ήταν η προστασία των χριστιανών από τους Τούρκους. Τα Αντάρτικα αποτελούσαν την 

κυριότερη αμυντική αντίδραση των Ελλήνων, αφού συγκρούστηκαν και αντιμετώπισαν πολλές 

φορές με επιτυχία τον οθωμανικό στρατό σε πολύωρες και πολύνεκρες μάχες κάτι που είχε ως 

αποτέλεσμα να σωθούν από βέβαιη σφαγή χιλιάδες γυναικόπαιδα και άμαχοι, ματαιώνοντας έτσι 

τα σχέδια των Οθωμανών για εξόντωση των ελληνικών πληθυσμών. Αρχικά ήταν μικρές και 

άτακτες ομάδες που αποτελούνταν από δραπέτες ή άνδρες που δεν δέχονταν να ενταχθούν 

βίαια στα Τάγματα Εργασίας (Αμελέ Ταμπουρού). Αργότερα όμως εξελίχθηκαν σε αξιόμαχα και 

τακτικά ανταρτικά σώματα, τα οποία οργανώθηκαν από εμπειροπόλεμους αρχηγούς του 

μακεδονικού αγώνα. Την ανώτατη εξουσία είχε ο οπλαρχηγός (τσετέμπασης). 
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Τα αντάρτικα σώματα 

Ο οπλαρχηγός είχε έναν υπαρχηγό, αλλά πολλές φορές υπήρχε και δεύτερος. Όλοι οι 

οπλαρχηγοί είχαν στενούς δεσμούς μεταξύ τους και πολύ συχνά ένωναν τις δυνάμεις τους 

και χτυπούσαν τον εχθρό κατά μέτωπο και από τα πλάγια. Κάποιες φορές συγκροτούσαν 

Γενικό Αρχηγείο που είχε γενικό πρόσταγμα για όλους τους στρατιώτες. Αρκετά συχνά 

γίνονταν συμβούλια των αρχηγών για να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις οι οποίες 

αφορούσαν στην άμυνα, την επίθεση, τα αντίποινα καθώς ακόμα και στη φυγή σε άλλα 

ασφαλέστερα καταφύγια. Οι προμήθειες που είχαν, προέρχονταν στην αρχή από 

ληστείες, αρπαγές τουρκικών περιουσιών και επιβολή φορολογίας στις περιοχές που 

δρούσαν και επηρέαζαν. Εκτός από τα ζώα και τα υποζύγια, χρησιμοποιούσαν και ένα 

σώμα μεταφορέων, δηλαδή άοπλων ανταρτών που κουβαλούσαν τρόφιμα και 

πυρομαχικά, γνωστών ως σελεκτσήδες. Η γλώσσα των ανταρτών ήταν η ποντιακή 

διάλεκτος, ενώ στην τουρκική γλώσσα παρατηρείται η στρατιωτική τους ορολογία. 

Όλο το πληροφοριακό υλικό αντλήθηκε από: https://el.wikipedia.org 

 

1) Πότε και που συστάθηκαν τα αντάρτικα σώματα των Ποντίων και ποιος ήταν ο ρόλος 

τους; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2) Που ζούσαν οι αντάρτες του Πόντου και γιατί πιστεύετε ότι επέλεγαν αυτά τα μέρη; 

Ποιους εμπόδιζαν; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) Πως ήταν η ιεραρχία μέσα στα αντάρτικα σώματα; Περιγράψτε. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_20%CE%BF%CF%8D_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1
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4) Γιατί πιστεύετε ότι η γλώσσα τους ήταν τα Ποντιακά αλλά η στρατιωτική τους ορολογία 

ήταν στα Τούρκικα; Που νομίζετε ότι οφείλεται αυτό; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5) Πώς έπαιρναν τις προμήθειές τους οι αντάρτες; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6) Ποια θα ήταν τα συναισθήματά σας αν ανήκατε σε ένα τέτοιο σώμα ανταρτών; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7) Ποια θα ήταν τα συναισθήματά σας αν ανήκατε στους Έλληνες χριστιανούς που 

προστατεύονται από τα αντάρτικα σώματα; Αντίστοιχα αν ήσασταν οι Τούρκοι που σας 

επιτίθονται; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Σύμφωνα με το παραπάνω παράρτημα αλλά και τις 

ερωτήσεις που απαντήσετε: 

 

 

                                                                       Πυρρίχιος (πολεμικός χορός των Ποντίων) 

1. Να οργανώσετε την δική σας αντιστασιακή – αντάρτικη ομάδα Ποντίων και να την 

ονομάσετε. 

2. Να γράψετε το δικό σας σενάριο επίθεσης κατά των Τούρκων.                                                          

3. Να χωρίσετε ρόλους, θέσεις και λόγια μέσα στην ομάδα. 

4. Να σχεδιάσετε τις στρατηγικές σας κινήσεις εναντίον των Τούρκων βήμα - βήμα. 

5. Να αναπαραστήσετε σύντομα και κατανοητά το σχέδιό σας στην υπόλοιπη τάξη σε 

μορφή role playing (θεατρικό). 
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