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                                            Περίληψη 
 

Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει στην χρήση της προφορικής 

ιστορίας, στην συλλογή δεδομένων αναφορικά με σημαντικά ιστορικά στοιχεία μιας 

γεωγραφικής περιοχής.  Για τον λόγο αυτό αρχικά περιγράφεται η ιστορική 

αναδρομή της περιοχής της Εορδαίας, περιγράφεται η γεωγραφική έκταση και οι 

μεταβολές της με την πάροδο του χρόνου. Δίνονται εθνικά, θρησκευτικά, και 

γλωσσικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν από βιβλιογραφική ανασκόπηση και 

σχετίζονται με τις ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην δημιουργία μιας 

προφορικής ιστορίας.  Επίσης, δίνονται ορισμένα βασικά στοιχεία για την αξία που 

έχει η τοπική ιστορία, και ποιος είναι ο ρόλος της, ως κομμάτι της συνολικής εθνικής 

ιστορίας. Επιπλέον αναφέρεται πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο η 

προφορική ιστορία, για την συλλογή δεδομένων και πληροφοριών που δεν 

προκύπτουν από ιστορικές πηγές και πως μπορούν να αξιοποιηθούν.  

 Στην συνέχεια περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε μέσα από την 

χρήση του εργαλείου της συνέντευξης. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο δείγμα των 10 

ανθρώπων που συμμετείχαν και των δημογραφικών στοιχείων τους. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των απαντήσεων, την αξιολόγησή τους και τον 

συσχετισμό τους με το θεωρητικό πλαίσιο που προέκυψε από τις ιστορικές πηγές που 

αναφέρονται στην περιοχή της Εορδαίας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εορδαία, Προφορική Τοπική Ιστορία, Συνέντευξη 
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Summary 
 

This research paper focuses on the use of oral history, the collection of data on 

important historical data of a geographical area.For this reason, the historical 

overview of the region of Eordea is described, the geographical area and its changes 

over time are described. There are national, religious, and linguistic elements that 

have emerged from a bibliographic review and relate to the questions used to create 

an oral history.Also, some key facts about the value of local history, and its role as 

part of the overall national history, are given. It is also reported that oral history can 

be used as a tool for collecting data and information that is not derived from historical 

sources and how they can be exploited. The following is a description through the use 

of the interview tool. In addition, reference is made to the sample of 10 people who 

participated and their demographics. The work ends with the presentation of the 

answers, their evaluation and their correlation with the theoretical framework that 

emerged from the historical sources mentioned in the region of Eordea 

 

Keywords: Eordea, Oral Local History, Interview 
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Εισαγωγή 
 Η περιοχή της Μακεδονίας, παρουσιάζει ως ένα μοναδικό μωσαϊκό 

εθνικοτήτων, αλλά και ως ένα πεδίο διαμάχης μεταξύ όλων των Βαλκανικών χωρών. 

Βέβαια, η περιοχή της Μακεδονίας στο σύνολό της φαίνεται πως πάντα απασχολούσε 

και χώρες που δεν ανήκουν στη Βαλκανική χερσόνησο. Η γεωγραφική της θέση σε 

συνδυασμό με τη ρευστή κατάσταση που επικρατεί στα βαλκάνια την καθιστούν ένα 

πολύ σημαντικό τμήμα των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων.  

 Για την Ελλάδα, δεν είναι τυχαίο επίσης, πως η Μακεδονία αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της από το Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο, έως 

και σήμερα. Αποτέλεσε πατρίδα για μεγάλο αριθμό Ελλήνων, οι οποίοι δέχτηκαν 

απειλές από μια σειρά εχθρών όπως είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Βουλγαρία, 

η Σερβία, ακόμα και δυνάμεων όπως η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και οι Η.Π.Α.. 

Ωστόσο, αποτέλεσε και τη νέα πατρίδα για πολλούς Έλληνες της Μικράς Ασίας μετά 

την καταστροφή της και τον ατυχή επεκτατικό πόλεμο του 1922.  

 Κατά τη διάρκεια του εμφύλιου καταγράφηκαν σε αυτή μια σειρά από 

αιματηρές μάχες και γεγονότα που δεν θα πρέπει να παρατηρούνται μεταξύ μελών 

της ίδιας οικογένειας. Το τέλος τους εμφυλίου, όμως φαίνεται πως είναι η αρχή μιας 

νέας εποχής. Ειδικά στην περίπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπου το σημείο 

το οποίο επιλέχθηκε να υπογραφεί η εν λόγω συμφωνία από την σημερινή πολιτική 

ηγεσία, προκαλεί να δημιουργήσει ένα νέο κύκλο εσωτερικών αντιπαραθέσεων, που 

θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν επιλεγόταν ένα άλλο σημείο κύρωσης. 

 Τέλος, η Δυτική Μακεδονία, η οποία αποτελεί τμήμα μελέτης της 

συγκεκριμένης εργασίας, λόγω των κοιτασμάτων του λιγνίτη της, δείχνει την αξία 

που έχει η περιοχή, ειδικά στον τομέα της ενέργειας και της οικονομίας, σε μια 

δύσκολη για τη χώρα περίοδο. 

 Στόχος της εργασίας είναι μέσω της δημιουργίας προφορικών ιστοριών, με τη 

χρήση 6 θεματικών, όπως αυτές προκύπτουν από τη δημοσιευμένη ιστορία της 

περιοχής, να διερευνήσει τη δυνατότητα που υπάρχει για συλλογή ιστορικών 

δεδομένων για την περιοχή της Εορδαίας. Η συμμετοχή 10 πληροφορητών της 

περιοχής με ηλικία από 78-87 έτη, τείνει προς αυτήν την κατεύθυνση.  
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Ι. Εισαγωγικά στοιχεία για την περιοχή της Εορδαίας 

 
Ι.Ι. Η αρχαία Εορδαία 

Η Εορδαία είναι περιοχή της Αρχαίας Μακεδονίας. Εντάσσεται ιστορικά στην 

Άνω Μακεδονία και αποτελούσε βασίλειο, το οποίο διοικούσε μια τοπική 

αριστοκρατία, όπως τα υπόλοιπα βασίλεια της Άνω Μακεδονίας. Αποτελούσε 

αυτόνομο βασίλειο, που εντάχθηκε γρήγορα με τον Μακεδονικό Βασίλειο, σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες περιοχές της Άνω Μακεδονίας, οι οποίες εντάχθηκαν 

αργότερα (Σακελλάρης, 1986) 

Η Εορδαία ήταν τοποθετημένη βόρεια της Ελίμειας, ανατολικά της 

Ορεστίδας, νότια της Λυγκηστίδας και δυτικά της Βοττιαίας, επαρχίας της Κάτω 

Μακεδονίας. Σήμερα η επαρχία μπορεί να ταυτιστεί με τον σύγχρονο Δήμο Εορδαίας, 

πλην εξαιρέσεων και των νότιων περιοχών του Δήμου Αμυνταίου (Σακελλάρης, 

1986) 

Εικόνα 1. Χάρτης της αρχαίας περιοχής της Εορδαίας 
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Η ονομασία της περιοχής φαίνεται να στηρίζεται σε δύο διαφορετικές 

εκδοχές. Στην πρώτη αναφέρεται ότι το όνομα Εορδαία σημαίνει αγαπημένη και 

πάρθηκε από την αρχαία θεά Έορδα. Στη δεύτερη και περισσότερο επιστημονικά 

τεκμηριωμένη, αναφέρεται ότι η περιοχή ονομάστηκε έτσι επειδή στην περιοχή 

ευδοκιμούσαν ωραία Εόρδα δηλαδή ρόδια (Μάναδης, 2009). Οι πόλεις που 

περιλαμβάνονταν στην ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας ήταν οι εξής: 

 

Πόλη της Εορδαίας 

Αποτελούσε την πρωτεύουσα πόλη της περιοχής. Ένα κοινό χαρακτηριστικό 

των περιοχών στις οποίες διατηρήθηκε το όνομα Εορδαία, είναι το ότι βρίσκονται 

κοντά σε λίμνες. Ιστορικοί προσδιορίζουν την αρχαία αυτή πόλη στις εξής τοποθεσίες 

(Σακελλάρης, 1986): Στη σημερινή θέση της Πτολεμαΐδας, χωρίς να δικαιολογείται η 

άποψη αυτή. Στην περιοχή γύρω από το χωριό Πύργοι (Κατράνιτσα), κοντά στα 

σύνορα δηλαδή με το μακεδονικό κράτος των Αιγών της Ημαθίας, του οποίου 

αποτελούσε από πριν αναπόσπαστο τμήμα. ΝΑ της λίμνης Οστρόβου (Βεγορίτιδος) 

και προς το χωριό Πύργοι. Στην θέση της σημερινής Άρνισσας. 

 

Άρνισσα, 

Η Άρνισσα, πιθανόν κοντά στη θέση του σημερινού οικισμού. Η πόλη κάνει 

την εμφάνιση από το 1500 π.Χ. αργότερα το 424π.Χ. την αναφέρει και ο Θουκυδίδης, 

χαρακτηρίζοντας την Μακεδονική πόλη. Το 1953, με την υποχώρηση του νερού της 

λίμνης, αποκαλύφθηκε προϊστορική νεκρόπολη, με δέκα κιβωτιόσχημους τάφους 

(Σακελλάρης, 1986). 

 

Γραία ή Γρηία, και Εύια 

Τις αναφέρει επιγραφή του Φιλίππου του Ε,’ που βρίσκεται στην 

αρχαιολογική συλλογή της Κοζάνης (Σακελλάρης, 1986). 

 

Κέλλη ή Κέλλα 

Πιθανόν, σε παραλίμνια θέση νότια της λίμνης Βεγορίτιδας. Ενδεχόμενα, να 

είναι και η πόλη που βρέθηκε κοντά στις Πέτρες ,και κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, 

αποτέλεσε σημαντικό κόμβο της Εγνατίας οδού (Σακελλάρης, 1986). 
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Βεγόρα 

Βρισκόταν σε μια από τις αρχαιολογικές θέσεις βόρεια των λιμνών. Στις 

παρυφές του χωριού και σε άμεση σχέση με τη λίμνη έχουν εντοπιστεί λείψανα της 

ανθρώπινης παρουσίας, τα οποία χρονολογούνται από τη Νεολιθική και την Πρώιμη 

Εποχή του Χαλκού (τοποθεσίες Νησί, Τσαΐρια, Γκαγιά, Μέτλα)  (Σακελλάρης, 1986). 

 

Βοκεριά, 

Βρέθηκε οδοδείκτης στην αρχαία Εγνατία. Ορισμένοι ερευνητές, μάλιστα, 

επιχειρούν να ταυτίσουν τις πόλεις Λεβαία και Βοκερία στηριζόμενοι και στις 

ιστορικές αναφορές αρχαίων συγγραφέων (Σακελλάρης, 1986). 

 

Ι.ΙΙ. Η Εορδαία κατά την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
Με τη γρήγορη εξέλιξη του κράτους των Αιγών, στο οποίο βασιλείς μεταξύ 

των άλλων διετέλεσαν ο Φίλιππος ο Β΄ και ο Μέγας Αλέξανδρος, το κρατίδιο των 

Εορδών ενσωματώθηκε πλήρως στο κράτος των Αιγών, ενώ ο βασιλιάς Φίλιππος 

Β' και ο Μέγας Αλέξανδρος φρόντισαν να αφομοιωθεί και ολόκληρη η 

περιοχή Εορδαία στο κράτος των αρχαίων Μακεδόνων. Αυτό με τη σειρά του είχε ως 

αποτέλεσμα και την πλήρη ενσωμάτωση και αφομοίωση των κατοίκων της αρχαίας 

Εορδαίας - Εορδών - στο Μακεδονικό βασίλειο (Σακελλάρης, 1986). Από τους έξι 

στρατηγούς, σωματοφύλακές του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Πτολεμαίος ο 

Λάγου καθώς και ο Αριστόνους καταγόταν από την Εορδαία (Σακελλάρης, 1986) 

 
Εικόνα 2. Χάρτης της αρχαίας περιοχής της Εορδαίας κατά την περίοδο της βασιλείας του 

Αλέξανδρου Α 
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Ι.ΙΙΙ Η Εορδαία κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής κυριαρχίας 
  Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής κυριαρχίας στο χώρο της Μακεδονίας και στην 

ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, υπάρχουν σημαντικές αναφορές για την περιοχή 

της Εορδαίας. Σε αυτήν έγιναν πολλές συγκρούσεις στη διάρκεια της μακρόχρονης 

πάλης Μακεδόνων με τους Ρωμαίους που προσπαθούσαν να εισέλθουν στη λεκάνη 

της Εορδαίας και να προωθηθούν απ’ αυτή στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλληλα η 

πόλη της αρχαίας Εορδαίας, της σημερινής Πτολεμαΐδας, αποτελούσε κομβικό 

σημείο καθώς η Εγνατία οδός και πιο συγκεκριμένα η Αρχαία Εγνατία Οδός, που 

συνέδεε τη Ρώμη με τις χώρες της κυριαρχίας των Ρωμαίων στην Ανατολή, περνούσε 

μέσα από την πόλη (Σακελλάρης, 1986). 

 
Εικόνα 3. Χάρτης της αρχαίας περιοχής της Εορδαίας κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας 
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Ι.IV. Η Εορδαία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 
Μετά τη Μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389, και πριν την εισβολή 

των Τούρκων στον Ελλαδικό χώρο, υπήρξαν μεγάλες καταστροφές από τους 

Τούρκους με μαζικό κάψιμο σπιτιών και λεηλατήσεις περιουσιών. Κατά την διάρκεια 

της Τουρκοκρατίας η περιοχή ονομαζόταν "Καζάς - Επαρχία Καϊλαρίων" και η 

Πτολεμαΐδα, "Καϊλάρ". Υπαγόταν στο Σαντζάκι Σερβίων, το οποίο ανήκε στο Βιλαέτι 

Μοναστηρίου. Κύριο γνώρισμα του Καζά αυτού ήταν η υπεροχή του 

μουσουλμανικού στοιχείου, που είχε εποικιστεί στην περιοχή από τα τέλη του 14ου 

αιώνα επί Μουράτ Α και επί Βαγιαζίτ Α. Η περιοχή έγινε γνωστή για τη συμβολή της 

στο Μακεδονικό Αγώνα και για τις ιστορικές μάχες στα 

χωριά Κόμανος και Περδίκκας κατά τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13. 

Σημαντικές μορφές της πόλης κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα ήταν ο 

Ιωάννης Κατεκανόπουλος, ο Γεώργιος Ρόμπολης και η Βενετία Μπαμπαγιάννη 

(Παπαδόπουλος, 1970). 

 

  ΙΙ. Ιστορικός Προσδιορισμός της ευρύτερης περιοχής της 

Εορδαίας 
ΙΙ.Ι. Θεωρητικό πλαίσιο των όρων της τοπικής και της προφορικής 

ιστορίας 
ΙΙ.Ι.Ι. Τοπική Ιστορία 

  Παρόλο που ο όρος «Τοπική Ιστορία» φαίνεται απλός και κατανοητός, όταν ζητηθεί 

να προσδιοριστούν τα όρια του «τόπου», τότε εμφανίζεται ένα σημαντικό δίλημμα, το 

οποίο σχετίζεται με το αν με την έννοια «τόπος» νοείται η ιδιαίτερη πατρίδα καθενός, 

δηλαδή ο συγκεκριμένος τόπος ζωής και δράσης του ατόμου ή η αναφορά αφορά μια 

ευρύτερη περιοχή. Χρειάζεται, επομένως, να διασαφηνιστεί τι εμπίπτει τελικά στο 

πλαίσιο της «Τοπικής Ιστορίας» (Φυκάρης,2003). Γενικότερα με τον όρο «Τοπική 

Ιστορία» νοείται το ιστορικό εκείνο υλικό που βρίσκεται στη γειτονική περιοχή και 

είναι ήδη γνωστό και οικείο ή μπορεί να γίνει κατανοητό κυρίως ως το αποτέλεσμα 

εργασιών και επιτόπιας έρευνας » ( Φυκάρης,2003).  

Γενικότερα με τον όρο «Τοπική Ιστορία» προσεγγίζεται η Ιστορία ενός 

ευρύτερου χώρου στον οποίο υπεισέρχονται κοινοί, ιστορικά καθοριστικοί και στενά 

αλληλοεξαρτώμενοι παράγοντες, όπως είναι η κοινή διοίκηση, το κοινό δίκαιο, η 
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κοινή πολιτική και οικονομική δομή, κοινοί θρησκευτικοί δεσμοί, σταθερά 

γεωγραφικά δεδομένα που επηρεάζουν ακόμη και τη μορφή του συγκοινωνιακού 

δικτύου. 

Θέλοντας να διατυπώσουμε έναν ορισμό για την τοπική ιστορία θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η τοπική ιστορία εξετάζει: 

 την Ιστορία μιας μικρής περιοχής που η έκτασή της καθορίζεται με βάση τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου της. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

ορατά, όταν τα παραβάλλουμε με τα χαρακτηριστικά των άμεσα γειτονικών 

περιοχών της, τα οποία ασκούν ορατή επίδραση στη ζωή των κατοίκων της, 

 την Ιστορία μιας μικρής κοινωνίας ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν σε μια 

γεωγραφική περιοχή και έχουν κοινές μνήμες, παραστάσεις και συνήθειες 

εμφανώς διακριτές από εκείνες των κατοίκων γειτονικών περιοχών, 

 την Ιστορία των γεγονότων και των προσώπων που σχετίζονται με τη μικρή 

αυτή περιοχή, τα οποία επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την ιστορική της 

εξέλιξη, 

 την Ιστορία όλων των καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας που 

βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη  περιοχή, τα οποία είναι ορατά από  τα μέλη 

μιας κοινότητας ανθρώπων που κατοικεί εκεί, ανεξάρτητα από το αν οι 

άνθρωποι αυτοί έχουν άμεση σχέση συγγένειας ή καταγωγής ή κοινής 

διαμονής με  αυτούς που τα δημιούργησαν (Παπαγιανόπουλος κ.ά., 1999: 

∙Φραγκούλης & Φραντζή, 2010).  

             Ακόμη δεν μπορούμε να παραλείψουμε και την σχολή των Annales. 

 Σύμφωνα με τον Ίγκερς, (2017) δεν αποτέλεσαν ποτέ «σχολή» αλλά ένα «πνεύμα 

ανοιχτό σε νέες μεθόδους και προσεγγίσεις της ιστορικής έρευνας» και δεν 

διατύπωσαν καμιά ρητή γενική θεωρία της ιστορίας . Σε επιστημολογικό επίπεδο, 

ήρθαν σε ρήξη με την παράδοση του 19ου αιώνα αναθεωρώντας τα όρια μεταξύ των 

επιστημονικών κλάδων, τη μονοδιάστατη αντίληψη για την κίνηση του ιστορικού 

χρόνου από το παρελθόν προς το μέλλον, τονίζοντας τη σχετικότητα και τα πολλαπλά 

επίπεδά του. Ήρθαν σε σύγκρουση με την πίστη στην ανωτερότητα της δυτικής 

κουλτούρας δίνοντας σε αυτή την έννοια ένα άλλο περιεχόμενο από τον προνομιακό 

χώρο μιας ελίτ, στον τρόπο με τον οποίο το σύνολο ενός πληθυσμού «βιώνει τα ζωή 

του». Ωστόσο, η γαλλική ιστοριογραφία έχει επηρεαστεί από το γερμανικό 

ιστοριογραφικό παράδειγμα. Ιδιαίτερα η πρώτη γενιά, απέρριπτε τη γεγονοτολογική 
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αφηγηματική ιστορία αλλά διαβεβαίωνε ότι έπρεπε κανείς να ξεκινά από τις πηγές 

και να τις προσεγγίζει κριτικά. Το τι όμως, θεωρήθηκε ως πηγή είναι μία ακόμη τομή 

στο σχήμα της σχέσης των Annales με το παρελθόν. Η επαγγελματοποίηση της 

Ιστορίας που ξεκίνησε στη Γερμανία επηρέασε τους πάντες και για τους γάλλους 

ιστορικούς των αρχών του 20ού αιώνα, η ιστορία οφείλει να είναι ένας 

επαγγελματικός επιστημονικός κλάδος. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιστορία στα Annales 

ανέπτυξε στενούς δεσμούς με τη Γεωγραφία, την Οικονομία και βέβαια την 

Ανθρωπολογία.   

 

            Το περιοδικό Annales d’historie économique et sociale ιδρύεται το 1929 

ωστόσο η ιστορία του ξεκινά ήδη από το 1900 όταν, οι αργότερα συνιδρυτές του 

Lucien Febvre και Mark Bloch μαζί με τον Henri Berr, άρχισαν να παρεμβαίνουν στο 

ιστοριογραφικό παράδειγμα τόσο μέσα από τα έργα τους όσο και από το περιοδικό 

Επιθεώρηση της Ιστορικής Σύνθεσης το οποίο εξέδιδε ο Berr με σκοπό τη συζήτηση 

γύρω από τις «θεωρητικές πλευρές της ιστορικής επιστήμης». Για τον Ίγκερς, η 

ιστορία των Annales διακρίνεται σε δύο περιόδους: Η πρώτη 1929-1945 στην οποία 

κυριαρχεί η ιστορία των νοοτροπιών, μια δομική ιστορία με ποιοτικούς χαρακτήρες 

(όπως ο Ladurie έχει περιγράψει) και μια δεύτερη από το 1945 όπου δίνεται χώρος 

στην ποσοτική ιστορία των συγκυριών. Στη δεύτερη περίοδο μετονομάζεται σε 

Annales, Economies, Sociétés, Civilisations και αργότερα σε Annales, Histoire, 

Sciences Sociales. Ωστόσο, οι διακρίσεις αυτές δεν είναι απόλυτες και όπως θα δούμε 

παρακάτω, οι ιδέες για τη μέθοδο και το αντικείμενο της ιστορίας στα Annales δεν 

μπορούν εύκολα να ταξινομηθούν σε κλειστές κατηγορίες. Θα ήταν επίσης λάθος να 

ακολουθηθεί και εδώ μια αφήγηση των «κατορθωμάτων μεγάλων ανδρών» των 

Annales. Όπως διευκρινίζει επανειλημμένως ο Ίγκερς και στα δύο του βιβλία, «Τα 

Annales ήταν από την αρχή ένα διεθνές πεδίο συζητήσεων γύρω από τις κατευθύνσεις 

στην κοινωνική ιστορία με προσανατολισμό στη διεπιστημονική έρευνα μεταξύ των 

κοινωνικών επιστημών» (Ίγκερς 2017). 

     Σε αυτή τη βάση μπορούν, από την πρώτη περίοδο, να επισημανθούν οι ιδέες του 

L.Febvre για τη στενή σχέση της Γεωγραφίας με την Ιστορία. Μια σχέση κατά την 

οποία απορρίπτεται ο γεωγραφικός ντετερμινισμός και το γεωγραφικό περιβάλλον 

κατανοείται ως ένα σημαντικό τμήμα του πλαισίου στο οποίο αναπτύσσονται οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο ίδιος θεώρησε ως αντικείμενο της ιστορίας τη 

συνολική ζωή των λαών ενός γεωγραφικού χώρου ο οποίος γίνεται αντιληπτός με 
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ιστορικούς όρους. Ο Bloch, επηρεασμένος από την κοινωνική θεωρία του Durkheim 

μεταφέρει την έμφαση από το ατομικό στο συλλογικό και δίνει χώρο στην περιγραφή 

των κοινωνικών δομών. Στην πρώτη αυτή περίοδο, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

ήταν η διερεύνηση των αγροτικών δομών, η  αλληλεπίδραση της τεχνολογίας, της 

επιστήμης και των νοοτροπιών, οι μεταβολές στη δομή και τη λειτουργία της 

αριστοκρατίας από το Μεσαίωνα και εξής και η ανάπτυξη των πρώιμων 

καπιταλιστικών επιχειρηματικών μεθόδων. Την ίδια στιγμή, τα Annales, προσφέρουν 

το πεδίο για τις πρώτες συζητήσεις γύρω από την ποσοτική ιστορία, την μέθοδο και 

τις πηγές της, ωστόσο με προσανατολισμό στη σχέση της κοινωνικής με την 

οικονομική ιστορία και την ιστορία των νοοτροπιών.  

      Με τον Fernard Braudel και το έργο του Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος 

κατά την εποχή του Φιλίππου του Β΄, σηματοδοτείται από ορισμένες πλευρές, η 

μετάβαση από την ιστορία των νοοτροπιών σε μια ιστορία που δίνει έμφαση στον 

ποσοτικό χαρακτήρα των δομών και προχωράμε έτσι στη δεύτερη γενιά ιστορικών 

των Annales. Στη βάση ακριβώς της διάκρισης των τριών χρόνων απορρίπτει 

ολοκληρωτικά τη μονοδιάστατη αντίληψη του παρελθόντος και απαξιώνει την 

πολιτική ιστορία που «μοιάζει με σκόνη»  την οποία τοποθετεί στη μικρή διάρκεια, 

τον σύντομο χρόνο. Επηρεασμένος από την πρώτη γενιά, υπογραμμίζει ότι οι 

κοινωνικές δομές αντιστέκονται στην ανθρώπινη επέμβαση και αναγνωρίζει ότι  οι 

άνθρωποι εντυπώνουν τα χαρακτηριστικά τους στον γεωγραφικό χώρο. 

      Η εξέλιξη του περιοδικού κατά τη δεύτερη περίοδό του, συνδέθηκε στενά με το 

έκτο Τμήμα της Ecole Pratique. Η δουλειά των ιστορικών που συνεργάστηκαν με τα 

Annales και το συγκεκριμένο τμήμα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία σε διαφορετικές 

προσεγγίσεις της ιστορικής έρευνας. Ο προσανατολισμός προς μια κοινωνική και 

οικονομική ιστορία με ποσοτικές μεθόδους συνεχίστηκε και τις δεκαετίες του 1950 

και 1960 με τους Jacques Le Goff, Philippe Aries και M.Foucault (ιστορία της 

τρέλας). Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ο Robert Mandrou «θέτει τα θεμέλια της 

ιστορικής ψυχολογίας η οποία μελετά τις μεταβολές στις συλλογικές νοοτροπίες» και 

λίγο αργότερα, ο Emmanuel Le Roy Ladurie παρεμβαίνει με τους Χωρικούς του 

Languedoc όπου εξετάζει την ιστορία του προτεσταντισμού σε σχέση με τα 

δημογραφικά δεδομένα και τις διατροφικές κρίσεις προτείνοντας μια «ιστορία από τα 

κάτω» (στο Ίγκερς 2017)  . 
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ΙΙ.Ι.ΙΙ Ομοιότητες και διαφορές της τοπικής και της γενικής ιστορίας 

  Ολοένα και περισσότερο η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο τοπικό και το μη 

τοπικό καθίσταται αυθαίρετη εφόσον όλοι οι τόποι υπάγονται, με αυξανόμενη 

ένταση, σ’ ένα ευρύτερο πλέγμα συναρτήσεων και πολύπλευρων αλληλεξαρτήσεων. 

Κανένας τόπος δεν υπάρχει ανεξάρτητα από άλλους ευρύτερους. Το τοπικό 

συσχετίζεται ολοένα και πιο έντονα, άμεσα και με πολλαπλούς τρόπους με το 

υπερεθνικό. 

Στη σύγχρονη εποχή όπου οι μετακινήσεις των λαών είναι πιο εύκολες να 

γίνουν και να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός «μωσαϊκού» στη σύγχρονη κοινωνία, 

αλλά και στο σύγχρονο σχολείο, γίνεται αντιληπτό πως η τοπική ιστορία λειτουργεί 

ως ένα εργαλείο που μπορεί να περιορίσει τον τοπικισμό και να οδηγήσει στην 

αποδοχή της διαφορετικότητας των πληθυσμών (Ασωνίτης & Παππάς, 2006). 

 Αρχικά η τοπική ιστορία λειτουργεί ως ένα μέσο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στο να μην αλλοτριωθεί η ταυτότητα ενός 

συγκεκριμένου πληθυσμού ανθρώπων. Ωστόσο, μετά από τη χρήση της, γίνεται 

αντιληπτό πως συγκρίνοντας τα στοιχεία όλων των ομάδων, μπορεί να υπάρχει μια 

μεγάλη ποικιλομορφία, από γνωρίσματα και χαρακτηριστικά στο εσωτερικό της ίδιας 

ομάδας. Μιας κοινωνίας στην ουσία που δεν χαρακτηρίζεται από «καθαρότητα» ή 

ομοιομορφία, αλλά μέσα σε αυτή υπάρχει η διάσταση της αμφισημίας που επιδρά 

στην ταξινόμηση των ανθρώπων  (Ασωνίτης & Παππάς, 2006) 

Συνεπώς η τοπική ιστορία συνδέεται με τη γενική ιστορία, αφού το 

συγκεκριμένο τοπικό πεδίο παρατήρησης ενέχει στοιχεία καθολικής ιστορίας, 

μηχανισμούς που ισχύουν και σε άλλα σημεία παρατήρησης (Ασδαραχάς, 1996). 

Η σχέση της τοπικής ιστορίας με τη γενική διαμορφώνεται ως μια αμοιβαία 

σχέση αναγκαίων ανταλλαγών του ατομικού απέναντι στο γενικό. Ο ορίζοντας της 

γενικής ιστορίας αναδιατάσσεσαι στη βάση της παραμέτρου του ατομικού, δηλαδή 

της μικρής κλίμακας της τοπικής ιστορίας. Έτσι, η τοπική ιστορία αποκτά 

αναγνωσιμότητα στο πλαίσιο της γενικότητας που την αφορά (Λεοντσίνης & 

Ρεπούση, 2001) . 
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ΙΙ.Ι.ΙΙΙ Η συμβολή της τοπικής ιστορίας στη διαμόρφωση εθνικής και ευρωπαϊκής 

ταυτότητας των πολιτών 

  Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, της Ενωμένης Ευρώπης και της 

πολυπολιτισμικότητας, η τοπική ιστορία αποτελεί για το σημερινό πολίτη όχι μόνο 

έναν τρόπο διαμόρφωσης ιστορικής και εθνικής συνείδησης αλλά και έναν από τους 

άξονες διαμόρφωσης μιας νέας ταυτότητας, η οποία συνδυάζει τα παλιά με τα 

καινούρια στοιχεία. Η τοπική ιστορία αποτελεί ένα μέσο άμυνας ενάντια στην 

πολιτισμική αλλοτρίωση αλλά και έναν τρόπο ανάπτυξης της εκτίμησης και 

αποδοχής της διαφορετικότητας (Ασωνίτης & Παππάς, 2006). 

    Σύμφωνα με τον Μπάουμαν (1991) η αμφισημία ορίζεται ως η δυνατότητα 

«ένα πράγμα ή ένα γεγονός να ανήκει σε περισσότερες από μια 

κατηγορίες»(Bauman,1991 σελ9). Στη θεματολογία της εργασίας μας γίνεται 

αντιληπτό πως η ονομασία της περιοχής της Εορδαίας, καθώς και η χρήση του 

λιγνίτη δεν μπορούν να αποτελούν «ιδιοκτησία» μόνο ενός τμήματος του γενικού 

πληθυσμού της περιοχής μελέτης.  

 Από την ιστορική αναδρομή της περιοχής έως και σήμερα η περιοχή είχε 

συγκεκριμένες ονομασίες. Το σημαντικό είναι πως αν και υπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός λαών που πέρασαν και αλληλεπίδρασαν, η ονομασία της Εορδαίας φαίνεται 

ότι περιέγραφε πάντα την συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή γύρω από την σύγχρονη 

πόλη της Πτολεμαϊδας. Μπορεί η ερμηνεία της λέξης να παρουσιάζει μια αμφισημία, 

δεδομένου, ότι η επεξήγηση της λέξης είχε πολλές και διαφορετικές ερμηνείες, αλλά 

αποτελούσε την κατοικία των περισσότερων. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Τούρκοι, οι Γάλλοι και φυσικά 

οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, αναφέρονταν κατά καιρούς στην περιοχή της 

Εορδαίας με διαφορετικές ονομασίες, προσπαθώντας να ταξινομήσουν τον 

γεωγραφικό χώρο σε μια συγκεκριμένη κρατική και εθνική επιρροή. Ωστόσο, αν και 

έγιναν σημαντικές προσπάθειες ειδικά κατά την περίοδο του Μακεδονικού 

ζητήματος, αλλά και κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής Καταστροφή, να 

εφαρμοστεί μια ταξινομία, η οποία είχε ως συνιστώσες της την συμπερίληψη και τον 

αποκλεισμό, προκύπτει πως το αποτέλεσμα ήταν η εντονότερη εμφάνιση της 

αμφισημίας.  
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 Η αποτυχία της χρήσης του αποκλεισμού και της συμπερίληψης περιγράφεται 

στην περιοχή της Εορδαίας, από την χρήση του Λιγνίτη (F.Kegel 1939). Ουσιαστικά, 

το συγκεκριμένο οργανικό πέτρωμα υπήρχε στην περιοχή της Εορδαίας, θαμμένο στο 

έδαφος της, περιμένοντας να ανακαλυφθεί. Πριν την Μικρασιατική Καταστροφή, ο 

γηγενής πληθυσμός δεν γνώριζε την ύπαρξή του και ενδεχομένως την αξία του από 

την γενικευμένη χρήση για την παραγωγή ενέργειας. Πρόκειται για έναν εθνικό 

πλουτοπαραγωγικό πόρο που έχει ιδιαίτερη αξία και γίνεται γνωστός μόνο όταν 

φτάνουν στην περιοχή οι Μικρασιάτες.  

 Μέχρι την αρχή της εξαγωγής του λιγνίτη από τους μετανάστες, οι οποίοι 

διέθεταν και την τεχνογνωσία, ο τόπος της Εορδαίας διαθέτει τον ευρέως αποδεκτό 

χαρακτηρισμό του λασπότοπου. Ο γηγενής πληθυσμός όσο και οι μετανάστες 

χρησιμοποιούν τον ίδιο ορισμό στις μαρτυρίες τους. Επίσης, οι γηγενείς δεν 

καλοδέχονται τους νέους γείτονες και συγκατοίκους τους, με τους οποίους πρέπει να 

μοιραστούν τον τόπο τους. Ωστόσο, βάση της αμφισημίας, ο λιγνίτης, η εξαγωγή και 

η χρήση του, αλλάζουν τα δεδομένα. Πλέον υπάρχει το κοινό αγαθό, αυτό που βοηθά 

στην δημιουργία εργοστασίων και θέσεων εργασίας και δίνει στην περιοχή της 

Εορδαίας να αναπτυχθεί και μεταλλαχθεί μέσω της εξέλιξης, από ένα λασπότοπο σε 

νέα κοινή πατρίδα. 

H τοπική ιστορία, ιδιαίτερα λόγω της αμεσότητας των πηγών της προσφέρει 

τη δυνατότητα σύνδεσης του ιστορικού ορίζοντα των εκπαιδευομένων – σε τοπικό, 

εθνικό και  διεθνές επίπεδο- με την ίδια τους τη ζωή. Η ιστορία γίνεται σύγχρονη, 

αποκτά παροντική διάσταση και συμβάλλει στη διεύρυνση της ταυτότητας του 

σύγχρονου ανθρώπου (Λεοντσίνης, 2003,∙Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2001:). Μέσα από 

τον εντοπισμό των τοπικών ιδιαιτεροτήτων προάγεται η αναγνώριση της 

πολυμορφίας ως πολύτιμου φορέα ανάδειξης του πολιτισμικού πλούτου μιας  

συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή μιας χώρας γενικότερα (Ασωνίτης & 

Παππάς,2006). 

Όπως παρατηρεί η Αβδελά (2003) η μελέτη της τοπικής ιστορίας επιτρέπει 

στους εκπαιδευόμενους «να βλέπουν την άμεση σχέση της με τη ζωή και την 

κοινότητα στην οποία ζουν». Μ’ αυτόν τον τρόπο προάγεται η διάσταση του τόπου 

ως κοινού στοιχείου ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα της κοινότητας. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο η τοπική ιστορία λειτουργεί ως τόπος συνεύρεσης κοινού 

παρελθόντος, ως ενοποιητικό στοιχείο. Καθώς πραγματοποιείται η μετάβαση από το 

τοπικό στο εθνικό και το υπερεθνικό ή το διεθνές, σχετικοποιούνται οι τοπικές 
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διαφορές, αναδεικνύονται οι ομοιότητες και αμβλύνονται οι διαχωριστικές γραμμές 

(Αβδελά,2003). 

Η τοπική ιστορία δεν  προάγει τον τοπικισμό. Στο πλαίσιο υλοποίησης 

δράσεων τοπικής ιστορίας αναγνωρίζεται η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στη νοοτροπία, 

στις αντιλήψεις και στον τρόπο ζωής κοινωνικών, γεωγραφικών, θρησκευτικών και 

άλλων ομάδων. Ο εμπλουτισμός του πεδίου της τοπικής ιστορίας με στοιχεία 

αμοιβαίου σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας των άλλων, συμβάλλει στη 

διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, συστατικά στοιχεία της οποίας είναι η αγωγή για 

την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ισότητα των φύλων και των φυλών 

(Κοζαρίδης,2004). 

Για την αποφυγή της καλλιέργειας τοπικιστικού πνεύματος κατά την 

επεξεργασία θεμάτων τοπικής ιστορίας προτείνονται (Τζώρα 2014):  

 συγκριτική τοπική ιστορία (τόπων, προσώπων, γεγονότων, κοινωνικο-

οικονομικών καταστάσεων) μέσω της οποίας υπηρετούνται οι σκοποί της 

αγωγής για την ειρήνη, υλοποιείται η στροφή της σύγχρονης διδακτικής προς 

τη διεθνικότητα και την οικουμενικότητα και προωθούνται οι στόχοι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ενθαρρύνεται το πνεύμα αλληλοκατανόησης και 

βαθύτερης αλληλογνωριμίας   μεταξύ των πολιτών, 

 σπουδή τοπικής ιστορίας εκ παραλλήλου, ταυτόχρονη δηλαδή και 

αντικειμενική παρακολούθηση  της  ιστορικής  πορείας δυο λαών ή  

παράλληλη  παρακολούθηση  της ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας και του 

τόπου ζωής στην ξένη χώρα, με στόχο την οικοδόμηση αντιστάσεων κατά του 

ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των προκαταλήψεων 

 

ΙΙ.Ι.ΙV Ορισμός Προφορικής Ιστορία 

  Σύμφωνα με τον Α.Portelli, «αυτό που διαχωρίζει την προφορική ιστορία από άλλες 

επιστήμες που χρησιμοποιούν προφορικές μαρτυρίες (ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, 

εθνογραφία), είναι ότι δίνει προτεραιότητα στον αφηγηματικό τύπο και τον συνδυάζει 

με την έρευνα ώστε να συνδέσει τη βιογραφία και την ιστορία , την ατομική εμπειρία με 

τις κοινωνικές μεταβολές» (Ανδρεάδου και συν., 2010). Φαίνεται να είναι εκείνος ο 

κλάδος που δεν περιορίζεται μόνο στο να γίνει αναφορά στο τι έγινε σε ένα ιστορικό 

γεγονός, αλλά επικεντρώνεται και στο πως έγινε το εν λόγω γεγονός και ποιοι 

παράγοντες έδρασαν (Ανδρεάδου κ.α., 2010). 
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ΙΙ.Ι.V. Εφαρμογή της Προφορικής Ιστορίας από την απαρχή της ανθρωπότητας έως 

σήμερα 

  Στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης των κοινωνιών η ιστορία ήταν προφορική. Στις 

κοινωνίες χωρίς γραφή χρησιμοποιούνταν η προφορική παράδοση κι ρόλος εκείνων 

που αναλάμβαναν να μεταβιβάσουν εκ μνήμης και δια στόματος στις επόμενες 

γενιές- γεγονότα, τοπωνύμια, προσωπικά στοιχεία και έθιμα- ήταν ιδιαίτερα 

σημαντικός. Υπήρχαν μάλιστα εξειδικευμένα πρόσωπα που ήταν υπεύθυνοι για τη 

διάσωση διαφορετικών ειδών παραδόσεων: οι γενεαλόγοι, οι μνήμονες, οι ραψωδοί, 

οι abiiru στην Αφρική. Οι τελευταίοι χαρακτηριστικά αναλάμβαναν να 

απομνημονεύσουν τα μυστικά της δυναστείας. Φορείς της παράδοσης σε διάφορες 

αγροτικές κοινωνίες εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να υπάρχουν όπως οι skald 

στις σκανδιναβικές χώρες, οι rajput στην Ινδία, οι griots στη Δυτική Αφρική που 

περιβάλλονται με ιδιαίτερο κύρος από την κοινωνία στην οποία ζουν (Thompson, 

2002). 

Με τη διάδοση του γραπτού λόγου ο ρόλος της μνήμης υποβαθμίστηκε. Οι 

άνθρωποι αξιοποιούσαν την ικανότητά τους να ανακαλούν ιστορίες, δρώμενα, 

τραγούδια, αλλά η έγκυρη μετάδοσή τους στηριζόταν στην καταγραφή τους. Οι 

προσωπικές αναμνήσεις δεν αποτελούσαν αντικείμενο καταγραφής, καθώς συχνά δεν 

θεωρούνταν ότι έχουν αξία για τους άλλους. Πηγές προφορικών παραδόσεων 

αποτελούσαν συνήθως ομάδες χαμηλού κύρους όπως οι φτωχοί των πόλεων, οι 

κάτοικοι απομονωμένων χωριών και  τα παιδιά. Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι 

αυτές οι περιθωριακές ομάδες έχουν συχνά και πιο ισχυρή κοινοτική μνήμη 

(Thompson, 2002). 

Επίσης, εκτιμάται ότι οι πρώτες καταγραφές της προφορικής παράδοσης 

πραγματοποιήθηκαν πριν από 3000 χρόνια. Μάλιστα εκτός από την υπάρχουσα 

προφορική παράδοση για το απώτερο παρελθόν αξιοποιούνται και οι προφορικές 

μαρτυρίες ως έγκυρη πηγή για το χρονογραφικό σχολιασμό του παρόντος. Ήδη από 

τον 5° αιώνα π.Χ. Ο Ηρόδοτος προσπάθησε να διασταυρώσει τις πηγές του και να 

επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των όσων κατέγραφε αναζητώντας αυτόπτες μάρτυρες. 

Αλλά και τον 3° αιώνα μ.Χ. αι. ο Λουκιανός παρότρυνε τον επίδοξο ιστορικό να 

εξετάσει τα κίνητρα των πληροφορητών του. Ο Ηρωδιανός μάλιστα αξιολογούσε τις 
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πηγές του θέτοντας αυτές σε μια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας: αρχαιοδίφες, 

πληροφορίες από το παλάτι, επιστολές, πρακτικά της Γερουσίας κι άλλοι μάρτυρες.  

Σημειακή περίοδος είναι ο 8° αιώνας όπου, ο Bede (1990) γράφοντας στο βιβλίο του 

«History of the English Church and the People» στηρίχθηκε τόσο σε γραπτό αρχειακό 

υλικό όσο και σε πληροφορικές παραδόσεις που του έστειλαν κληρικοί από διάφορες 

επαρχίες (Thompson, 2002). 

Μέχρι τον 18° αιώνα όλοι οι ιστορικοί ενστερνίζονταν την άποψη του Bede 

(1990) ότι οι πιο αξιόπιστες πληροφορίες είναι όσες βασίζονται σε προφορικές 

μαρτυρίες, τις οποίες συγκέντρωσε ίδιος από αυτόπτες μάρτυρες. Υποστήριζε 

χαρακτηριστικά: «Δεν εξαρτώμαι από ένα μοναδικό έγγραφο αλλά βασίζομαι σε 

αναρίθμητους αξιόπιστους μάρτυρες που είτε γνωρίζουν είτε θυμούνται τα γεγονότα, 

πέρα από αυτά που γνωρίζουν προσεκτικά». (Thompson, 2002). 

Η γενική αναγνώριση των προφορικών μαρτυριών έναντι των γραπτών πηγών 

συνεχίστηκε παρά τη διάδοση της τυπογραφίας. Άλλωστε ο τυπικός επιστήμονας του 

18ου αιώνα περισσότερο άκουγε παρά διάβαζε τα τυπωμένα βιβλία που άρχιζαν να 

κυκλοφορούν. Μάλιστα οι πιο σημαντικές αλήθειες έπρεπε να διατυπωθούν 

προφορικά. (Thompson, 2002).  

Και κατά την περίοδο του Διαφωτισμού οι ιστορικοί τίθενται ευνοϊκά 

απέναντι στις προφορικές μαρτυρίες. Εξαίρεση αποτελούσε ο Βολταίρος που ήταν 

επικριτικός για τους «παράλογους» μύθους της προφορικής παράδοσης, οι οποίοι 

μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά και συνιστούσαν «θεμέλιο της ιστορίας». Μάλιστα 

σύμφωνα πάντοτε με τον ίδιο «όσο παλιότεροι είναι οι μύθοι τόσο λιγότερη αξία 

έχουν, γιατί χάνουν κάποιο βαθμό πιθανότητας σε κάθε διαδοχική μεταφορά. Οι 

οιωνοί, τα θαύματα και τα φαντάσματα σήμερα πλέον θεωρούνται ότι ανήκουν στο 

χώρο της φαντασίας. Η ιστορία είχε ανάγκη να διαφωτιστεί από τη φιλοσοφία». 

Ζητούσε επίσης από τους σύγχρονους ιστορικούς «περισσότερες λεπτομέρειες 

καλύτερα εξακριβωμένα γεγονότα» (Thompson, 2002). Στα έργα του ωστόσο 

παρουσίαζε στοιχεία χρησιμοποιώντας τόσο προφορικές όσο και γραπτές μαρτυρίες 

χωρίς βέβαια να αναφέρει να διακρίνει τις πηγές του.  

Τέλος, καθ' όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 

της τυπογραφίας παρατηρήθηκε μια έκρηξη των ιστορικών πηγών με αποτέλεσμα τον 

εμπλουτισμό της ιστοριογραφίας. 
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II.I.VI.  Η αξία της Προφορικής Ιστορίας στον ιστορικό κλάδο 

  Η Προφορική ιστορία μπορεί να δημιουργηθεί με οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων. 

Ενδιαφέρει τον ιστορικό και θεωρεί ότι οι μαρτυρίες τους έχουν ιστορική σημασία., η 

προφορική ιστορία εγκαινιάζει μια διαφορετική διάσταση στην ανασύνθεση του 

παρελθόντος. Το ενδιαφέρον της ιστορικής έρευνας μετατοπίζεται από την πολιτική 

στον άνθρωπο. Αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα. Προϋποθέτει τη συνεργασία και την 

αλληλεπίδραση (Ανδρεάδου κ.α., 2010). 

Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται συνήθως με τη διεξαγωγή 

συνεντεύξεων, μια μέθοδος που έχει τις ρίζες από τον 19ο αιώνα. Το 1900 

κατασκευάστηκε το πρώτο μαγνητόφωνο και βελτιώθηκε αισθητά κατά τη δεκαετία 

του 1930. Τρεις δεκαετίες αργότερα το κόστος είναι αρκετά χαμηλό κι επιτρέπει τη 

χρήση του από κάθε ιστορικό για τη συλλογή του υλικού του. Αυτή η τεχνολογική 

αλλαγή έδωσε ώθηση στο σύγχρονο κίνημα προφορικής ιστορίας που ξεκίνησε από 

την Β. Αμερική, όπου σημειώθηκε εκρηκτική ανάπτυξη. Η προφορική ιστορία 

ιδρύθηκε το 1948 ως μια σύγχρονη τεχνική ιστορικής τεκμηρίωσης, όταν ο ιστορικός 

στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια Allan Nevins άρχισε να ηχογραφεί τις αναμνήσεις 

προσώπων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αμερικάνικη πολιτική ζωή (Βλαχάκη, 

2004).  

Οι Αμερικανοί κοινωνιολόγοι χρησιμοποιούσαν παράλληλα με την αρχειακή 

έρευνα τις ζωντανές συνεντεύξεις κι άρχισαν να ενδιαφέρονται για τη μέθοδο της 

«αφήγησης της ζωής». Μελετώντας επίσης τη μακροπρόθεσμη κοινωνική αλλαγή η 

Σχολή Κοινωνιολογίας του Σικάγο χρησιμοποίησε ως πηγή άντλησης πληροφοριών 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία παρότρυναν να γράψουν ημερολόγια, 

αυτοβιογραφίες να παραχωρήσουν την αλληλογραφία τους. Επηρεασμένη από το 

έργο της συγκεκριμένης Σχολής ήταν και η σειρά βιβλίων που επιμελήθηκε 

αμερικανός ερευνητής της ιστορίας, Studs Terkel που βασιζόταν στις συζητήσεις του 

με απλούς πολίτες για διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας. όπως τον πόλεμο, την 

εργασία, την ανεργία , τη φυλετική καταγωγή. 
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Στη δεκαετία του 1970 θέματα της προφορικής ιστορίας αποτέλεσαν η 

ιστορία των μαύρων και κατά τη δεκαετία του ’80 το ενδιαφέρον στράφηκε σε τομείς 

όπως η ιστορία των γυναικών. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε στη δεκαετία του 1990 

και η έκδοση σημαντικών περιοδικών όπως “The Narrative Study of Lives”, “The 

Journal of Narrative and Life History” και νωρίτερα στη δεκαετία του 1980 το “ 

International Journal of Oral History”, το οποίο ιδρύθηκε από τον Ron Grele, 

διευθυντή του προγράμματος προφορικής ιστορίας του Κολούμπια ο οποίος 

προσανατόλισε το αμερικάνικο κίνημα προφορικής ιστορίας και προς την 

ανθρωπολογία και την ευρωπαϊκή προφορική ιστορία. Δεύτερο σημαντικό πόλο 

εξελίξεων αποτέλεσε η Δυτική Ευρώπη. 

Στο επόμενο στάδιο, θα πρέπει ο ιστορικός να απομαγνητοφωνήσει, να 

επεξεργαστεί και  να ερμηνεύσει την άποψη του ερωτώμενου, εντάσσοντας την σε 

ένα ιστορικό πλαίσιο. Ωστόσο, εύλογο είναι πως προκύπτουν απ’ την διαδικασία, 

διάφορα ζητήματα κυρίως ερμηνευτικής φύσεως και κατ’ επέκταση, παρουσίασης 

του υλικού. Ο ιστορικός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός καθώς το 

πλεονέκτημα της προφορικής ιστορίας γίνεται ταυτοχρόνως και το βασικό της 

μειονέκτημα. Επειδή ως κλάδος δημιουργεί τα τεκμήρια που χρησιμοποιεί και τον 

πρωταρχικό ρόλο παίζει η υποκειμενικότητα της αντίληψης και της ερμηνείας των 

βιωμάτων καθώς και το προσωπικό πρίσμα υπό το οποίο χρωματίζει ο κάθε 

αφηγητής/πληροφορητής, τις απόψεις του και τον τρόπο που τις εκφράζει 

(Ανδρεάδου κ.α., 2010). 
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ΙΙ.I.VII.  Η Προφορική Ιστορία ως εργαλείο του ιστορικού ερευνητή 

Με την αξιοποίηση της προφορικής μεθόδου η ιστορία αποκτά μια νέα διάσταση από 

τη στιγμή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτογενής πηγή τα βιώματα κάθε 

ανθρώπου (Thompson 2002). Οι «κανονικές» ιστορικές πηγές με τον τρόπο αυτό 

συμπληρώνονται ως προς τη μεροληπτικότητά τους. Αναδεικνύονται επίσης πτυχές 

που μέχρι στιγμής η έρευνα δεν έχει καλύψει. Διαφοροποιούμενη από τη γραπτή 

αυτοβιογραφία η προφορική ιστορία καλύπτει ένα ευρύτερο πεδίο προσώπων, τόπων 

και χρονικών περιόδων ( Thompson 2002). Ο ιστορικός καταφέρνει να εξασφαλίζει 

την αντιπροσωπευτικότητα των μαρτυριών για το παρελθόν και έχει τη δυνατότητα 

να επιλέξει τον πληροφορητή ανάλογα με τις αναζητήσεις του ερευνητικού του 

έργου. Ως τεκμήρια – αποδείξεις μπορούν  επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλες 

μορφές συλλογής δεδομένων, εκτός της συνέντευξης. Οι προσωπικές μαρτυρίες θα 

πρέπει να συνδυάζονται με άλλα τεκμήρια όπως είναι το φωτογραφικό υλικό, 

έγγραφα, ακόμα και αντικείμενα που μπορεί να είναι οικογενειακά κειμήλια. Ωστόσο, 

όλα τα παραπάνω θα πρέπει να  αντιπροσωπεύουν τη χρονική περίοδο και το θέμα 

που προσεγγίζεται ερευνητικά ( Thompson 2002). 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως σε μερικούς τομείς της ιστορίας, η 

προφορική ιστορία μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιστορία της οικογένειας, όπου η επίδραση 

της προφορικής ιστορίας υπήρξε καταλυτική. Ο ιστορικός αξιοποιώντας τις 

προφορικές μαρτυρίες είχε τη δυνατότητα να ρίξει φως σε ζητήματα της οικογένειας 

όπως οι σχέσεις των μελών μεταξύ τους, οι ρόλοι, η ανατροφή των παιδιών, η ζωή 

των γυναικών. Με την εφαρμογή της προφορικής μεθόδου η ανασύνθεση της 

ιστορίας είναι υπόθεση του κάθε ατόμου ανεξάρτητα από την ηλικία του, την 

κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει, το μορφωτικό του επίπεδο (Thompson 2002). Τα 

οφέλη δεν αφορούν μόνο τους ερευνητές που αναζητούν την ιστορική γνώση 

αξιοποιώντας μια ακόμη μέθοδο αλλά και τον κάθε άνθρωπο, από τον οποίο ζητείται 

να περιγράφει το προσωπικό του βίωμα. Σύμφωνα μάλιστα με την Α. Κυριακίδου - 

Νέστορος αυτό που επιδιώκει ο ιστορικός της προφορικής ιστορίας δεν αφορά την 

αντικειμενική αλήθεια, τι ακριβώς έγινε (wie es geschehen ist) αλλά υποκειμενική 

εμπειρία του πληροφορητή και μέσω της αφήγησης που επιχειρεί λογική της ζωής 
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του (Κυριακίδου- Νέστορος ,1998). Μέσω αυτής της διαδικασίας προωθείται η 

επικοινωνία και παρέχεται δυνατότητα έκφρασης. Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό το 

αυτοσυναίσθημα όσων ερωτώνται και νιώθουν από τα άλλα μέλη της κοινωνίας 

παραμελημένοι όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ηλικιωμένων. Οι τελευταίοι 

αποκτούν ένα νέο δημιουργικό ρόλο, καθώς ανακαλούν στη μνήμη τους περιστατικά 

του παρελθόντος και μεταβιβάζουν σημαντικές πληροφορίες στις νεώτερες γενιές. 

 

ΙΙ.ΙΙΙ.Ι Η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο 

Η συνέντευξη είναι ένα από τα ερευνητικά εργαλεία (όπως και το 

ερωτηματολόγιο και η Παρατήρηση), τα οποία εφαρμόζονται μεταξύ άλλων και στις 

Κοινωνικές Επιστήμες. Στη συνέντευξη μπορούν να ενταχθούν ερωτήσεις που 

επιτρέπουν τη διείσδυση και την εμβάθυνση σε ορισμένες επιμέρους πτυχές του 

προβλήματος που εξετάζεται, οι οποίες δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον με την ίδια 

προσπάθεια για εμβάθυνση, να συμπεριληφθούν σε ένα ερωτηματολόγιο: προσωπικές 

σκέψεις, στάσεις, αίτια συμπεριφοράς, ενδοιασμοί, φόβοι, ανασφάλεια (Βάμβουκας, 

2007). 

Η συνέντευξη ως εργαλείο μπορεί να έχει τρεις διαφορετικές μορφές 

(Βάμβουκας, 2007): 

 Δομημένη (κατευθυνόμενη) συνέντευξη: ο ερευνητής έχει καθορίσει από πριν 

και διατυπώνει συγκεκριμένες ερωτήσεις, από τις οποίες δεν μπορεί να 

παρεκκλίνει. Με αυτήν τη μορφή προσιδιάζει προς το ερωτηματολόγιο. Γι’ 

αυτό και μερικές φορές εσφαλμένα η συνέντευξη καλείται γενικότερα 

προφορικό ερωτηματολόγιο. 

 Μη δομημένη-ελεύθερη συνέντευξη: ο ερευνητής επιτρέπει στον ερωτώμενο, 

και μάλιστα τον παρωθεί, να αναπτύξει ελεύθερα τις απόψεις του. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι μιλάει για οτιδήποτε ούτε ότι ο ερευνητής δεν εξυπηρετεί τους 

σκοπούς του, αλλά ότι έχει την ευκαιρία να αποκαλύψει νέους δρόμους 

σκέψης μέσω των απαντήσεων του ερωτωμένου. Βέβαια ο ερευνητής θα 

πρέπει να αξιολογήσει τις απαντήσεις, αξιολόγηση η οποία είναι υποκειμενική 

και επηρεάζεται από προκαταλήψεις και στερεότυπα του ερευνητή. Η 

ελεύθερη συνέντευξη εφαρμόζεται συνήθως, όταν το ερευνώμενο πρόβλημα 

δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένο, οπότε και απαιτούνται περισσότερα 

στοιχεία. 
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 Ημιδομημένη (ημικατευθυνόμενη) συνέντευξη: κινείται μεταξύ των δύο άκρων 

και έχει συνήθως ως σκοπό να συμπληρώνει ή να διασαφηνίζει τα στοιχεία τα 

οποία συλλέγονται από το ερωτηματολόγιο ή και την Παρατήρηση. Ο 

ερευνητής έχει προκαθορίσει ορισμένες ερωτήσεις οι οποίες λειτουργούν ως 

κατευθυντήριοι άξονες, δηλ. δεν έχει επακριβώς διατυπώσει τις ερωτήσεις, 

όπως στην περίπτωση της δομημένης συνέντευξης. 

 

ΙΙ.ΙΙΙ.ΙΙ Χρήση της θεματικής ανάλυσης 

Η θεματική ανάλυση είναι μια εύχρηστη μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται 

ευρέως στην ποιοτική έρευνα. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το νέο ερευνητή, 

καθώς παρέχει βασικές δεξιότητες που είναι χρήσιμες και για τη διεξαγωγή πιο 

εξειδικευμένων προσεγγίσεων ποιοτικής ανάλυσης (Clarke, Braun & Hayfield, 2015). 

Είναι μια μέθοδος εντοπισμού, περιγραφής, αναφοράς και 

«θεματοποποίησης» επαναλαμβανόμενων νοηματικών μοτίβων, δηλαδή «θεμάτων» 

τα οποία προκύπτουν από τα ερευνητικά δεδομένα, και αποτελεί βασικό εργαλείο για 

όλους τους ερευνητές που ασχολούνται με την ποιοτική έρευνα (Braun & Clark, 

2006· Holloway & Tondres, 2003· Roulston, 2001).  

Ένα από τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι ότι 

χαρακτηρίζεται από «θεωρητική ελευθερία» ή «ευελιξία», καθώς η επιλογή της ως 

μεθόδου ανάλυσης δεν προϋποθέτει, από μόνη της, τη δέσμευση των ερευνητών σε 

συγκεκριμένες οντολογικές ή επιστημολογικές θέσεις, όπως συμβαίνει με άλλες 

ποιοτικές αναλύσεις (Braun & Clarke, 2006). Παρ’ όλα αυτά η «θεωρητική 

ελευθερία» ή «ευελιξία» δεν σημαίνει διεξαγωγή της ανάλυσης χωρίς 

επιστημολογική πλαισίωση. Με δεδομένο ότι η θεματική ανάλυση είναι συμβατή με 

μεγάλο εύρος επιστημολογικών θέσεων (π.χ. ρεαλισμός, φαινομενολογία, 

κονστρουξιονισμός), ο ερευνητής καλείται να προσδιορίσει ο ίδιος επιστημολογικά 

και θεωρητικά την ανάλυσή του, κυρίως βάσει των ερευνητικών του ερωτημάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται επίσης να είναι σαφής σχετικά με το τι επιδιώκει να 

μάθει και τι αντιπροσωπεύουν τα θέματα ή τα μοτίβα που έχει εντοπίσει κατά τη 

διαδικασία της ανάλυσης (π.χ. υποκειμενικές αντιλήψεις, κοινωνικές 

αναπαραστάσεις, κατασκευές, κ.ά.) (Willig, 2008).  
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Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη θεματική ανάλυση και, όπως έχει 

επισημανθεί από πολλούς μελετητές, η συγκεκριμένη ανάλυση, παρόλο που 

χρησιμοποιείται ευρέως, δεν είναι καλά οριοθετημένη (Braun & Clarke, 2006· Willig, 

2008).  Κάποιοι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα θέματα που εντοπίζονται στη 

θεματική ανάλυση μπορεί να αφορούν τα εξής: 

 ένα έκδηλο επίπεδο το οποίο εστιάζει στο ρητό ή επιφανειακό νόημα των 

δεδομένων,  

 ένα λανθάνον και περισσότερο ερμηνευτικό επίπεδο το οποίο εστιάζει στα 

λανθάνοντα νοήματα και προϋποθέτει την πληρέστερη κατανόηση/ ερμηνεία 

του ερευνητή για τα λόγια των συμμετεχόντων (Clarke, Braun & Hayfield, 

2015).  

Οι Braun και Clarke (2006) προτείνουν έξι συγκεκριμένα βήματα για τη 

διεξαγωγή της θεματικής ανάλυσης, τα οποία ωστόσο δεν προϋποθέτουν μια 

γραμμική πορεία. Αφορούν μια διαδικασία κίνησης, επαναφοράς, ή κυκλικότητας, η 

οποία χαρακτηρίζεται από συστηματικότητα αλλά και από ευελιξία και είναι 

αλληλένδετη με άλλες διαδικασίες στο πλαίσιο του ερευνητικού σχεδιασμού. 

Εξοικείωση με τα δεδομένα: Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης οι ερευνητές χρειάζεται 

να εξοικειωθούν με το ερευνητικό υλικό. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται 

επαναλαμβανόμενη προσεκτική ανάγνωση του συνόλου των ερευνητικών δεδομένων 

και ενεργητική αναζήτηση νοημάτων, θεμάτων και μοτίβων που έχουν σημασία για 

το εξεταζόμενο φαινόμενο. Αφού δημιουργήσει μια πρώτη εικόνα αναφορικά με τα 

δεδομένα ως προς το τι λένε ή κάνουν οι συμμετέχοντες, ο ερευνητής καταγράφει τις 

αρχικές του ιδέες πριν ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της ανάλυσης που περιλαμβάνει 

την κωδικοποίηση.  Κωδικοποίηση: Το δεύτερο στάδιο της ανάλυσης περιλαμβάνει 

την παραγωγή αρχικών κωδικών με εξέταση των κειμένων σειρά προς σειρά. Εδώ 

αποδίδεται σε κάθε απόσπασμα του κειμένου ένας εννοιολογικός προσδιορισμός – 

ένας κωδικός. Ο κωδικός αυτός εκφράζει σε συντομία το νόημα που δίνει ο 

ερευνητής στο συγκεκριμένο τμήμα των δεδομένων. (π. χ. αίσθημα φόβου ή έκφραση 

ανησυχίας κ.ά.). Δεδομένου ότι ένα απόσπασμα μπορεί να περιέχει πολλά 

διαφορετικά νοήματα, στο ίδιο απόσπασμα κειμένου είναι δυνατόν να αποδοθούν 

ένας ή περισσότεροι κωδικοί. Κάποιοι κωδικοί μπορούν να συνδυαστούν και να 

ενοποιηθούν σε ένα ανώτερο επίπεδο σχηματίζοντας κατηγορίες ή κωδικούς 

ανώτερου επιπέδου. Η διαδικασία της κωδικοποίησης αποτελεί σημαντικό μέρος της 
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ανάλυσης (Miles & Huberman, 1994), καθώς εντοπίζονται μονάδες νοήματος που 

συνδέονται μεταξύ τους και οργανώνονται τα δεδομένα σε ομάδες που έχουν νόημα 

(σε σχέση πάντα με το ερευνητικό ερώτημα). Γενικότερα, οι κωδικοί συνοψίζουν τις 

βασικές μονάδες νοήματος, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα με τα θέματα, τα οποία 

αποτελούν ένα υψηλότερο επίπεδο ανάλυσης (Guest, Macqueen & Namey, 2012).  

Αναζήτηση των θεμάτων: Σε αυτό το στάδιο η ανάλυση εστιάζεται στην αναζήτηση 

πιθανών θεμάτων ή υποθεμάτων. Εδώ, ο ερευνητής συνδυάζει διαφορετικούς 

κωδικούς αναζητώντας πιθανά θέματα ή μοτίβα που προκύπτουν μέσα από τα 

δεδομένα. Κάποιοι αρχικοί κωδικοί μπορεί να σχηματίσουν κύρια θέματα, ενώ άλλοι 

υποθέματα ή υποκατηγορίες. Τα θέματα συμπυκνώνουν ομάδες κωδικών ή 

κατηγοριών και ενέχουν μεγαλύτερο βαθμό ερμηνείας από τους πιο περιγραφικούς 

κωδικούς ή τις κατηγορίες (Langdridge, 2004). Ο ερευνητής καλείται να συνδέσει, να 

δώσει νόημα, να κατανοήσει, να επιλέξει, να περιγράψει, να συμπεράνει ή να 

ερμηνεύσει το ερευνητικό υλικό –με βάση συγκεκριμένες θέσεις, επιστημολογικές 

παραδοχές και τον ευρύτερο ερευνητικό σχεδιασμό. Επανεξέταση των θεμάτων: Το 

τέταρτο στάδιο ξεκινά όταν έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα σύνολο πιθανών ή 

υποψήφιων θεμάτων και περιλαμβάνει την επανεξέτασή τους καθώς κάποια από αυτά 

μπορεί να μην πληρούν τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν (π.χ. αν δεν υπάρχουν 

αρκετά δεδομένα ώστε να τα στηρίξουν, ή τα δεδομένα ποικίλλουν αρκετά μεταξύ 

τους). Κάποια θέματα μπορεί να επικαλύπτονται οπότε χρειάζεται να συγχωνευθούν 

σε ένα και άλλα ίσως χρειάζεται να διαχωριστούν σε ξεχωριστά θέματα.  

Εδώ αξίζει να ληφθούν υπόψη τα δύο βασικά κριτήρια που προτείνει ο Patton 

(1990) για την εξέταση των θεματικών κατηγοριών: εσωτερική ομοιογένεια και 

εξωτερική ετερογένεια. Ειδικότερα, τα δεδομένα εντός των θεμάτων θα πρέπει να 

παρουσιάζουν συνοχή μεταξύ τους με νόημα, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι 

και αναγνωρίσιμοι διαχωρισμοί ανάμεσα στα θέματα. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει 

δύο επίπεδα επανεξέτασης και βελτίωσης των θεμάτων. Το πρώτο επίπεδο 

περιλαμβάνει την αναθεώρηση στο επίπεδο των κωδικοποιημένων δεδομένων. Αυτό 

σημαίνει πως ο ερευνητής πρέπει να διαβάσει όλα τα αποσπάσματα για κάθε θέμα και 

να σκεφτεί εάν φαίνεται να σχηματίζουν ένα συνεκτικό μοτίβο. Εάν τα υποψήφια 

θέματα σχηματίζουν ένα συνεκτικό σύνολο, τότε προχωρά στο δεύτερο επίπεδο 

αυτού του σταδίου. Εάν τα υποψήφια θέματα δεν σχηματίζουν ένα συνεκτικό μοτίβο, 

ο ερευνητής θα χρειαστεί να αναλογιστεί εάν το θέμα από μόνο του είναι 

προβληματικό ή αν κάποια από τα αποσπάσματα των δεδομένων μέσα σε αυτό το 



[27] 
 

θέμα απλώς δεν ταιριάζουν εκεί. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναθεωρήσει 

το θέμα, δημιουργώντας ένα νέο, ενώ πρέπει να βρει και ένα σημείο αναφοράς για τα 

αποσπάσματα τα οποία επί του παρόντος δεν ταιριάζουν σε κάποιες από τις ήδη 

υπάρχουσες θεματικές κατηγορίες. Όταν ο ερευνητής βεβαιωθεί ότι τα υποψήφια 

θέματα συλλαμβάνουν επαρκώς το περίγραμμα των κωδικοποιημένων δεδομένων –

όταν δηλαδή έχει διαμορφωθεί ένας «θεματικός χάρτης»– μπορεί να προχωρήσει στο 

δεύτερο επίπεδο αυτού του σταδίου.  

Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει μια παρόμοια διαδικασία, αλλά σε σχέση με 

ολόκληρο το σύνολο των δεδομένων. Στο επίπεδο αυτό αξιολογείται αν ο 

αναδυόμενος χάρτης θεματικός χάρτης απεικονίζει τα νοήματα που περιλαμβάνονται 

σε ολόκληρο το ερευνητικό υλικό, και εντοπίζονται μονάδες νοήματος που 

ενδεχομένως δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική κωδικοποίηση. Σε αυτή την 

περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να συμπεριληφθούν νέοι κωδικοί και θέματα. 

Ορισμός και ονομασία θεμάτων: Το πέμπτο στάδιο ξεκινά όταν έχει 

διαμορφωθεί ο θεματικός χάρτης των δεδομένων. Στη συγκεκριμένη φάση 

προσδιορίζεται η ουσία του κάθε θέματος καθώς και η διάσταση των δεδομένων που 

συλλαμβάνει. Για κάθε επιμέρους θέμα, ο ερευνητής πρέπει να διεξαγάγει και να 

συγγράψει μία λεπτομερή ανάλυση προσδιορίζοντας την ‘ιστορία’ που κάθε θέμα 

απεικονίζει καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης 

συνολικής ιστορίας που διαμορφώνεται από τα δεδομένα της έρευνας και σε σχέση 

με τα ερευνητικά ερωτήματα.  

Επίσης, είναι σημαντικό να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει υπερβολική 

αλληλεπικάλυψη μεταξύ των θεμάτων καθώς και να αναγνωρίσει την ύπαρξη 

υποθεμάτων. Τα υποθέματα είναι στην ουσία θέματα-εντός-ενός-θέματος και είναι 

χρήσιμα για την οργάνωση ενός ιδιαίτερα μεγάλου και περίπλοκου θέματος. Στο 

τέλος αυτού του σταδίου, καλό είναι ο ερευνητής να μπορεί να περιγράψει τον σκοπό 

και το περιεχόμενο κάθε θέματος σε δύο προτάσεις. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, 

ίσως χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία των θεμάτων. Επιπρόσθετα, τα θεματικά 

μοτίβα δεν ξεπερνούν τους μονοψήφιους αριθμούς, διαφορετικά απαιτείται 

περαιτέρω ανάλυση. Στο στάδιο αυτό ο ερευνητής αρχίζει να σκέφτεται τα ονόματα 

που θα δώσει στα διάφορα θέματα στην τελική ανάλυση. Τα ονόματα πρέπει να είναι 

περιεκτικά, ενδιαφέροντα και να δίνουν άμεσα στον αναγνώστη μια εικόνα σχετικά 

με το τι περιλαμβάνει το κάθε θέμα.  
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Έκθεση των δεδομένων-συγγραφή των ευρημάτων: Το έκτο στάδιο ξεκινάει 

όταν συγκεντρώνεται το σύνολο των πλήρως επεξεργασμένων θεμάτων που 

προκύπτουν από το ερευνητικό υλικό και περιλαμβάνει την τελική ανάλυση και τη 

συγγραφή των ευρημάτων. Το ζητούμενο εδώ –είτε αφορά δημοσίευση είτε αφορά 

ερευνητική εργασία, πτυχιακή ή διπλωματική– είναι ο ερευνητής να διηγηθεί τη 

σύνθετη και πολύπλοκη ιστορία των δεδομένων με τέτοιον τρόπο ώστε ο αναγνώστης 

να πείθεται για την αξία και την εγκυρότητα της ανάλυσής του. Η συγγραφή της 

ανάλυσης –συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμάτων των δεδομένων– 

χρειάζεται να παρέχει μια συνεκτική, ενδιαφέρουσα και λογική ιστορία (χωρίς 

επαναλήψεις) που να συνδέει τα δεδομένα εντός αλλά και μεταξύ των θεμάτων. 

Επιπρόσθετα, η συγγραφή πρέπει να παρέχει επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν 

τα διάφορα θέματα ή ζητήματα που παρουσιάζονται.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι συγγραφείς καλούνται να επιλέξουν ιδιαίτερα ζωντανά 

παραδείγματα ή απλά αποσπάσματα που να συλλαμβάνουν την ουσία των θεμάτων ή 

ζητημάτων τα οποία επιλέγουν να παρουσιάσουν ή να αναδείξουν. Τα αποσπάσματα, 

ενσωματωμένα σε μια αναλυτική αφήγηση, απεικονίζουν την ιστορία που διηγούνται 

οι ερευνητές για τα δεδομένα τους, η οποία προχωρεί πέρα από την απλή περιγραφή 

σε επιχειρήματα, συμπεράσματα ή την πληρέστερη κατανόηση του νοήματος που 

περικλείεται στα δεδομένα (ερμηνεία) σε σχέση με το ερευνητικό ερώτημα και το 

εξεταζόμενο φαινόμενο (Braun & Clarke, 2006). 
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ΙΙ.ΙΙ Θεωρητικό πλαίσιο των ερωτήσεων της συνέντευξης 
 

ΙΙ.ΙΙ.Ι Η ονομασία των Καϊλαρίων 

  Τα Καϊλάρια, η τουρκική ονομασία προέρχεται από το ρήμα Kaymak που 

σημαίνει γλιστρώ. Οι Τούρκοι της έδωσαν το όνομα Καϊλάρια, διότι το έδαφος της 

είναι αργιλλώδες και μετά τις βροχοπτώσεις οι άνθρωποι όταν περπατούσαν, 

γλιστρούσαν, αναφέρεται στη σημερινή Πτολεμαΐδα. Επί τουρκοκρατίας ήταν η 

πρωτεύουσα του ομωνύμου καζά και υπαγόταν στο σαντζάκι των Σερβίων.. Το 

σαντζάκι Σερβίων διοικητικά διαιρούνταν σε έξι καζάδες: Καϊλαρίων, Σερβίων, 

Ελασσόνος, Κοζάνης, Ανασελίτσης και Γρεβενών. Το σαντζάκι Σερβίων μαζί με τα 

σαντζάκια Μοναστηριού, Κορυτσάς, Δίβρης και Ελμπασάν αποτελούσαν το βιλαέτι 

του Μοναστηριού 

Ο μουσουλμανικός πληθυσμός που υπερείχε αριθμητικά εγκαταστάθηκε στα 

Καϊλάρια επί σουλτάνου Μουράτ Α' (1362-1389) ή Βαγιαζίτ Α' (1389-1403) κατά τα 

τέλη του 14ου αιώνα. Στην περιοχή του Σαρί-Γκιολ, της Κοζάνης και των Καϊλαρίων 

την περίοδο αυτή εγκαταστάθηκαν Γιουρούκοι, γνωστοί ως «Κονιάροι», οι οποίοι 

αποτελούσαν ιδιαίτερο βοηθητικό στρατιωτικό σώμα και υπηρετούσαν ως 

μεταφορείς πυροβόλων και πυρομαχικών, φρόντιζαν επίσης για τη συντήρηση των 

δρόμων και γεφυρών (Βακαλόπουλος, 1961) 

Ο D. Brancoff (2004) αναφέρει ότι την ίδια περίοδο ζούσαν Βούλγαροι 

σχισματικοί σε μερικά χωριά του δυτικού κυρίως τμήματος του καζά. Σύμφωνα με 

τηλεγράφημα του υποδιοικητή Καϊλαρίων προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, 

με ημερομηνία 1 Φεβρουάριου 1923, στην περιφέρεια Καϊλαρίων ζούσαν 29.121 

Τούρκοι, 6.270 Έλληνες, 4.800 Βουλγαροσλαβόφωνοι και 450 Ρουμανίζοντες. Οι 

Τούρκοι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνταν κυρίως με την κτηνοτροφία και τη 

γεωργία (Αδάμου, 1994, Σπανός 2002). 
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ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Βασιλιάς Κωνσταντίνος 

Με την κήρυξη του πολέμου από την Αυστροουγγαρία στη Σερβία και την 

επακόλουθη έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το Μακεδονικό Ζήτημα 

αναπόφευκτα επανήλθε στο προσκήνιο των εξελίξεων. Οι λόγοι ήταν προφανείς: Η 

Σερβία δεχόταν επίθεση από μια μεγάλη Δύναμη και επομένως αμφισβητούνταν η 

εδαφική της ακεραιότητα· η Βουλγαρία επεδίωκε σαφώς την αναθεώρηση της 

Συνθήκης του Βουκουρεστίου, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαίρεση της Μακεδονίας· τα 

δύο αντίπαλα στρατόπεδα του πολέμου, η Αντάντ και οι Κεντρικές Δυνάμεις, 

έσπευσαν πολύ νωρίς να προσεταιρισθούν την Βουλγαρία, υποσχόμενα 

παραχωρήσεις εις βάρος των σερβικών αλλά και των ελληνικών μακεδονικών 

εδαφών (Λεονταρίδης, 2000, Χασιώτης, 2005). 

Με την είσοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο στο πλευρό των 

Κεντρικών Δυνάμεων, το φθινόπωρο του 1914, αναβαθμίστηκε ο ρόλος των 

ουδετέρων βαλκανικών κρατών και οι προσπάθειες των δύο στρατοπέδων να τα 

προσεταιρισθούν πολλαπλασιάστηκαν. Οι σύμμαχοι της Αντάντ, με αιχμή τη ρωσική 

διπλωματία και τους φιλοβουλγαρικούς κύκλους του βρετανικού κοινοβουλίου, 

επιθυμούσαν να προσφέρουν στη Βουλγαρία γενναίες εδαφικές παραχωρήσεις εις 

βάρος της σερβικής και της ελληνικής Μακεδονίας. Από την πλευρά τους, οι 

Κεντρικές Δυνάμεις μπορούσαν να προσφέρουν ευκολότερα αυτά που ήθελε η Σόφια, 

αφού οι διεκδικήσεις της στρέφονταν πρωταρχικά σε εδάφη ενός αντιπάλου τους 

(Λεονταρίδης, 2000, Χασιώτης, 2005). Στη Σερβία, η Κυβέρνηση του Νίκολα Πάσιτς 

προσπάθησε -συχνά σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση- να απορρίψει τις 

συμμαχικές «προτροπές» για παραχωρήσεις εδαφών κι όταν αυτό κατέστη δύσκολο, 

εξαιτίας της κρίσιμης καταστάσεως στο μέτωπο και της απόλυτης εξαρτήσεως της 

χώρας από την Αντάντ, επιχείρησε να κωλυσιεργήσει κάνοντας συμβιβαστικές 

αντιπροτάσεις, γνωρίζοντας ότι η Σόφια θα τις απέρριπτε (Λεονταρίδης, 2000, 

Χασιώτης, 2005). Στην Ελλάδα, οι προτάσεις της Αντάντ για παραχώρηση της 

Ανατολικής Μακεδονίας και της Καβάλας ζημίωσαν πολιτικά τον Βενιζέλο, κύριο 

εκφραστή της φιλοσυμμαχικής τάσεως στη χώρα. Ο Βενιζέλος πίστευε ότι η Αντάντ 

θα κέρδιζε τον πόλεμο και γι' αυτό η Ελλάδα έπρεπε να συμπορευτεί μαζί της, για να 

ικανοποιήσει μεταπολεμικά τις εδαφικές και αλυτρωτικές της διεκδικήσεις εις βάρος 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υποστήριζε, επίσης, ότι η χώρα όφειλε να τηρήσει 

τις συμμαχικές της υποχρεώσεις απέναντι στη Σερβία σε περίπτωση βουλγαρικής 

επιθέσεως εναντίον της, προκειμένου να προστατεύσει το status quo που είχε 
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δημιουργηθεί με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (Λεονταρίδης, 2000, Χασιώτης, 

2005). 

Από την άλλη πλευρά, ο γερμανόφιλος Βασιλιάς Κωνσταντίνος αντιδρούσε 

στην εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο. Πίστευε ακράδαντα στην υπεροχή του 

γερμανικού στρατού και εφόσον η συστράτευση στο πλευρό των Κεντρικών 

Δυνάμεων ήταν αδύνατη εξαιτίας της γεωγραφικής θέσεως της χώρας, που την 

καθιστούσε όμηρο των στόλων της Βρετανίας και της Γαλλίας, η μοναδική 

εναλλακτική λύση ήταν η πλήρης ουδετερότητα. Γύρω του συσπειρώθηκε εκείνο το 

συντηρητικό κομμάτι της ελληνικής άρχουσας τάξεως, που αντιδρούσε στον πολιτικό 

και οικονομικό φιλελευθερισμό του Βενιζέλου και εκτιμούσε το γερμανικό 

μιλιταριστικό σύστημα. Η διάσταση ανάμεσα στον βασιλιά και τον πρωθυπουργό 

προσέλαβε σύντομα πολιτικά και πολιτειακά χαρακτηριστικά και ονομάστηκε, χωρίς 

υπερβολή, «Εθνικός Διχασμός». κορυφώθηκε μάλιστα τον Οκτώβριο του 1915, όταν 

η Βουλγαρία -που είχε ήδη ενταχθεί στο στρατόπεδο των Κεντρικών Δυνάμεων από 

τον προηγούμενο μήνα- επιτέθηκε από κοινού με την Γερμανία και την 

Αυστροουγγαρία εναντίον της Σερβίας (Λεονταρίδης, 2000, Χασιώτης, 2005). 

Ο Βενιζέλος, με την υποστήριξη της βουλής, αποφάσισε να βάλει την Ελλάδα 

στον πόλεμο. Την ημέρα όμως που οι πρώτες συμμαχικές μονάδες αποβιβάζονταν 

στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν -από κοινού με τα ελληνικά στρατεύματα- το 

σερβικό μέτωπο, ο Κωνσταντίνος αρνήθηκε να επικυρώσει την κήρυξη πολέμου 

εναντίον της Βουλγαρίας και των Κεντρικών Δυνάμεων, αναγκάζοντας τον Έλληνα 

πρωθυπουργό να παραιτηθεί (Λεονταρίδης, 2000, Χασιώτης, 2005). 

Ο σερβικός στρατός δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τη συνδυασμένη επίθεση 

γερμανικών, αυστροουγγρικών και βουλγαρικών δυνάμεων, που πραγματοποιήθηκε 

τον Οκτώβριο του 1915 και επιχείρησε να υποχωρήσει προς το νότο, με στόχο τη 

συγκρότηση νέου μετώπου στα μακεδονικά εδάφη με τη βοήθεια των Συμμάχων. Η 

εισβολή όμως των βουλγαρικών στρατευμάτων στη σερβική Μακεδονία απέτρεψε 

την επαφή Σέρβων και Αγγλογάλλων και ανάγκασε τους πρώτους να υποχωρήσουν, 

μέσω των ορεινών όγκων της Αλβανίας. Τελικά οι Σέρβοι πρόσφυγες κατέφυγαν 

στην Κέρκυρα, όπου, παρά τις διαμαρτυρίες της νέας φιλοβασιλικής Ελληνικής 

Κυβερνήσεως, οι Σύμμαχοι εγκατέστησαν την εξόριστη Σερβική Κυβέρνηση. Έτσι, η 

Ελλάδα, αν και τυπικά παρέμενε ουδέτερη και με καθεστώς που πρόσκεινταν φιλικά 

απέναντι στη Γερμανία, αναγκάστηκε να φιλοξενεί στο έδαφός της τις στρατιωτικές 

δυνάμεις της Αντάντ και της Σερβίας. (Λεονταρίδης, 2000, Χασιώτης, 2005) 
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Στην ελληνική Μακεδονία οι Σύμμαχοι (Βρετανοί, Γάλλοι, αποικιακά 

στρατεύματα και από το 1916 Ρώσοι, Ιταλοί και οι Σέρβοι που μεταφέρθηκαν από 

την Κέρκυρα) έλαβαν αμυντικές θέσεις στα ελληνικά σύνορα, αντιμέτωποι κυρίως με 

βουλγαρικές και δευτερευόντως με γερμανικές δυνάμεις. Στα επόμενα τρία περίπου 

χρόνια, το θέατρο των επιχειρήσεων στην περιοχή ονομάστηκε «Μακεδονικό 

Μέτωπο» (ή Μέτωπο της Θεσσαλονίκης). Μέχρι το 1918, η Αντάντ επέλεξε να του 

δώσει αμυντικό χαρακτήρα, επειδή δεν μπορούσε να διαθέσει τις απαραίτητες 

δυνάμεις για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των ισχυρών θέσεων του βουλγαρικού 

και του γερμανικού στρατού (Λεονταρίδης, 2000, Χασιώτης, 2005). 

Όταν οι Σύμμαχοι δημιούργησαν το Μακεδονικό Μέτωπο, το φθινόπωρο του 

1915, δεν ανησυχούσαν μόνο για ενδεχόμενη επίθεση των εχθρικών δυνάμεων αλλά 

και για τη στάση που θα κρατούσε η επίσημη Ελλάδα. Η ουσιαστική απόλυση του 

Βενιζέλου οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε πολιτική και συνταγματική κρίση, που 

εντάθηκε με την αποχή των Φιλελευθέρων από τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 1915. 

Οι Βασιλικοί επιχείρησαν να ελέγξουν πλήρως την κρατική μηχανή και το 

στράτευμα, εντείνοντας τις αντιδράσεις των αντιπάλων τους. Η άρνηση του 

Κωνσταντίνου να συνεργαστεί με τους Συμμάχους και η παραβίαση εκ μέρους της 

Αντάντ της ελληνικής κυριαρχίας και ουδετερότητος οδηγούσαν αναπόφευκτα σε 

συχνές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές (Λεονταρίδης, 2000, Χασιώτης, 

2005). Εν τω μεταξύ, βενιζελικοί πολιτικοί και αξιωματικοί (ανάμεσά τους οι 

Περικλής Αργυρόπουλος, Αλέξανδρος Ζάννας, Κωνσταντίνος Αγγελάκης, Δημήτριος 

Δίγκας, Παμίκος Ζυμβρακάκης και Κωνσταντίνος Μαζαράκης) είχαν μετατρέψει την 

Θεσσαλονίκη σε κέντρο της πολιτικής τους δραστηριότητας, ανησυχώντας για την 

οριστική απώλεια της ελληνικής κυριαρχίας στις «Νέες Χώρες» αλλά και για τις 

διώξεις και την περιθωριοποίησή τους από το βασιλικό καθεστώς (Λεονταρίδης, 

2000, Χασιώτης, 2005). 

Βασική αποστολή της Προσωρινής Κυβερνήσεως αποτέλεσε η αποκατάσταση 

του ελληνικού κύρους απέναντι στους Συμμάχους και, παράλληλα, της ελληνικής 

κυριαρχίας στη Μακεδονία. Η Προσωρινή Κυβέρνηση αναγνωρίσθηκε τελικά 

μόνο de facto από τους Συμμάχους. Η λειτουργία της ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 

1917, με την αναγκαστική απομάκρυνση του Κωνσταντίνου από τον θρόνο και την 

Ελλάδα κατόπιν πιέσεων της Αντάντ, την ενθρόνιση του γιου του Αλεξάνδρου και 

την επιστροφή του Βενιζέλου στην εξουσία (Λεονταρίδης, 2000, Χασιώτης, 2005). 
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Η επαναφορά στο προσκήνιο του Μακεδονικού Ζητήματος, με την έναρξη 

του πολέμου, δεν αφορούσε μονάχα σερβικά αλλά και ελληνικά εδάφη. Η μυστική 

διπλωματία, οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών λόγω των εχθροπραξιών και η 

παρουσία ξένων στρατευμάτων στην περιοχή ανανέωσε την προπαγανδιστική 

δραστηριότητα για το μελλοντικό καθεστώς της ελληνικής Μακεδονίας και της 

Θεσσαλονίκης. Η προπαγάνδα δεν προερχόταν μονάχα από τον παραδοσιακό 

διεκδικητή της Μακεδονίας, την Βουλγαρία, η οποία άλλωστε από τη στιγμή που 

μπήκε στον πόλεμο με τις Κεντρικές Δυνάμεις έχασε τη δυνατότητα αποτελεσματικής 

παρεμβάσεως στην περιοχή ή επηρεασμού των Κυβερνήσεων της Αντάντ. Κατά την 

περίοδο 1915-1918, εκπορεύθηκε κυρίως από παράγοντες της Γαλλίας, της Ιταλίας 

και της Σερβίας, οι οποίοι - άλλοτε δρώντας χωρίς τη συγκατάθεση των κυβερνήσεών 

τους κι άλλοτε με την σιωπηρή τους ενθάρρυνση- εκμεταλλεύθηκαν την απουσία του 

ελληνικού κράτους από την Μακεδονία, για να προωθήσουν τους δικούς τους 

στόχους (Λεονταρίδης, 2000, Χασιώτης, 2005). 

Η άσκηση γαλλικής ή ιταλικής προπαγάνδας εκφράστηκε περισσότερο ως 

μέσο επεκτάσεως των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων των δύο κρατών και 

των κεφαλαίων που αυτά αντιπροσώπευαν και σπανίως προεκτάθηκε σε καθαρά 

πολιτικούς σχεδιασμούς. Η επιθυμία, εξάλλου, ορισμένων Γάλλων πολιτικών και 

στρατιωτικών αξιωματούχων να μετατραπεί μεταπολεμικά η Θεσσαλονίκη και η 

Μακεδονία σε γαλλικό προτεκτοράτο, δε συνάντησε την αποδοχή της επίσημης 

γαλλικής διπλωματίας (Λεονταρίδης, 2000, Χασιώτης, 2005). 

Στόχος των Σέρβων προπαγανδιστών αποτελούσαν η Δυτική Μακεδονία, 

όπου το τοπικό σλαβικό στοιχείο ήταν πολυάριθμο και ένα τμήμα του έδειξε αρχικά 

την προτίμησή του να υπαχθεί σε κάποιο σλαβικό κράτος και η Θεσσαλονίκη, η 

οποία θεωρείτο φυσική κατάληξη της κοιλάδας του Μοράβα και του Αξιού και το 

λιμάνι της απαραίτητο για το σερβικό εμπόριο. Οι ελληνο-σερβικές σχέσεις είχαν 

κλονιστεί μετά την άρνηση του Κωνσταντίνου να συνδράμει στρατιωτικά τη Σερβία 

και την απομάκρυνση του Βενιζέλου από την εξουσία. Η κρίση εντάθηκε με την 

ουσιαστική κατάλυση της ελληνικής κυριαρχίας στην Μακεδονία από τους 

Συμμάχους και την επιθυμία Γάλλων αξιωματούχων να χρησιμοποιήσουν τη Σερβία 

για την εδραίωση και την επέκταση της θέσεώς τους στα Βαλκάνια. Ωστόσο, μετά 

την επιστροφή του Βενιζέλου στην εξουσία και την επίσημη είσοδο της Ελλάδος 

στον πόλεμο, η σερβική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία φάνηκε περισσότερο 
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πρόθυμη να αποκηρύξει τις προπαγανδιστικές κινήσεις (Λεονταρίδης, 2000, 

Χασιώτης, 2005). 

Η είσοδος της Ελλάδος στον πόλεμο προσέφερε στις συμμαχικές δυνάμεις 

νέα, ξεκούραστα στρατεύματα και επέτρεψε την ανάληψη επιθετικής δράσεως στο 

Μακεδονικό Μέτωπο. Τον Σεπτέμβριο του 1918, ο συμμαχικός στρατός διέθετε 

ελαφρά υπεροπλία έναντι των γερμανικών και των βουλγαρικών στρατευμάτων του 

μετώπου (600.000 άνδρες έναντι 450.000), γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στο νέο 

Γάλλο Αρχιστράτηγο Φρανσέ Ντ' Εσπεραί Franchet d' Esperey, να διατάξει γενική 

επίθεση εναντίον των εχθρικών αμυντικών γραμμών. Η δριμύτητα της επιθέσεως 

αλλά και η εξάντληση των Βουλγάρων από τη συνέχιση του πολέμου οδήγησαν στην 

ταχεία διάσπαση του μετώπου. Στις 30 Σεπτεμβρίου η Βουλγαρία αναγκάσθηκε να 

συνθηκολογήσει. Τα συμμαχικά στρατεύματα συνέχισαν την προέλασή τους στη 

Σερβία και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, απειλώντας τώρα τα νώτα των 

Κεντρικών Δυνάμεων στα Βαλκάνια και την οθωμανική πρωτεύουσα. Πράγματι, η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία συνθηκολόγησε στις 30 Οκτωβρίου, η Αυστροουγγαρία 

στις 3 και η Γερμανία στις 11 Νοεμβρίου. Προφανώς η κατάρρευση των Κεντρικών 

Δυνάμεων δεν οφείλεται αποκλειστικά στη συμμαχική νίκη στη Μακεδονία, ωστόσο 

οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν εξαιτίας της (Λεονταρίδης, 2000, Μιχαηλίδης, 2003 

Χασιώτης, 2005) 

Το τέλος του πολέμου ακολούθησαν οι συνθήκες ειρήνης, που υπαγόρευσαν 

οι νικήτριες Μεγάλες Δυνάμεις. Στα Βαλκάνια η Βουλγαρία με τη Συνθήκη του 

Νεϊγύ (27-11-1919) αναγκάσθηκε να παραχωρήσει τη Δυτική Θράκη στην Ελλάδα, 

τέσσερις μικρούς θύλακες στο Νέο Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, 

ενώ επέστρεψε τη νότια Δοβρουτσά στη Ρουμανία. Έχασε έτσι οριστικά την έξοδο 

στο Αιγαίο και απώλεσε επιπλέον μακεδονικά εδάφη, εξέλιξη που θεωρήθηκε από 

τους Βουλγάρους δεύτερη «εθνική καταστροφή» (πρώτη θεωρείται το αποτέλεσμα 

του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου) (Λεονταρίδης, 2000, Μιχαηλίδης, 2003 

Χασιώτης, 2005). 

Παράλληλα, η Συνθήκη του Νεϊγύ προέβλεπε την εθελοντική και αμοιβαία 

μετανάστευση των γλωσσικών, θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων ανάμεσα 

στη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι περίπου 60.000 σλαβικής 

καταγωγής κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, για να 

μεταναστεύσουν στη Βουλγαρία· σ' αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλους 

40.000 Σλάβους της ελληνικής Μακεδονίας -κυρίως της Κεντρικής και της 
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Ανατολικής- που ακολούθησαν τα ηττημένα βουλγαρικά στρατεύματα κατά τη 

διάρκεια και μετά το τέλος του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Από την άλλη 

πλευρά, περίπου 45.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τη βουλγαρική για την ελληνική 

επικράτεια, κατά τη χρονική περίοδο 1913-1923. 

Αυτές οι μετακινήσεις πληθυσμών, σε συνδυασμό με την άφιξη προσφύγων 

από τις γειτονικές χώρες, περιόρισαν τον πολυεθνικό χαρακτήρα της ελληνικής 

Μακεδονίας.  Ωστόσο, η μεγάλη ανατροπή προήλθε από την αποτυχημένη ελληνική 

εκστρατεία στη Μικρά Ασία, τη Μικρασιατική Καταστροφή και την επακόλουθη 

Συνθήκη της Λωζάννης, που προέβλεπε την αναγκαστική μετανάστευση Ορθοδόξων 

Χριστιανών από την Τουρκία και Μουσουλμάνων από την Ελλάδα: 300.000 

Μουσουλμάνοι εγκατέλειψαν οριστικά την ελληνική Μακεδονία, ενώ τη θέση τους 

πήραν 600.000 περίπου Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Με τις αλλαγές 

αυτές, το ελληνικό στοιχείο στην ελληνική Μακεδονία ανέβηκε από 42,6% το 1912 

σε 88,8% το 1926.  

Ο αριθμός του σλαβόφωνου στοιχείου δεν μπορεί να υπολογισθεί με ακρίβεια: 

σύμφωνα με τη στατιστική του 1925 έφτανε τα 160.000 περίπου άτομα, ενώ η 

αντίστοιχη του 1928 έκανε λόγο για 80.000 άτομα με μητρική γλώσσα την 

βουλγαρική, όταν το σύνολο του πληθυσμού της ελληνικής Μακεδονίας προσέγγιζε 

πια το ενάμισι εκατομμύριο. Η πληθυσμιακή επικράτηση του ελληνικού στοιχείου 

εξουδετέρωσε στην πράξη τις διεκδικήσεις των γειτονικών κρατών -κυρίως της 

Βουλγαρίας- και ταυτόχρονα οριστικοποίησε την επικράτηση του ελληνικού εθνικού 

κράτους στα μακεδονικά εδάφη της παλαιάς πολυεθνικής Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας (Μιχαηλίδης, 2003). 

 

ΙΙ.ΙΙ.ΙΙΙ Μικρασιατική Καταστροφή 1922 

Μετά την κατάρρευση του μετώπου, την ευθύνη του οποίου έφερε ο τότε Διοικητής 

του Α’ Σώματος Στρατού Νικόλαος Τρικούπης και την άτακτη υποχώρηση και 

αναδίπλωση του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος από το Αφιόν Καραχισάρ, (στα 

μέσα Αυγούστου του 1922), άρχισε και ο ξεριζωμός ενός μεγάλου μέρους του 

χριστιανικού πληθυσμού (Ελλήνων και Αρμενίων) προς τη Μικρασιατική ακτή που 

κατά τους υπολογισμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου έφτανε τις 250.000. Επίσης 

στη Σμύρνη είχαν βρει καταφύγιο και 15.000 Αρμένιοι που συνωστίζονταν στα 

διάφορα ιδρύματα και σπίτια της Αρμενικής Κοινότητας (Λούβη κ.α., 2010). 
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Η αδιάκοπη όμως άφιξη των τρένων που μετέφεραν στρατιωτικά υπολείμματα 

και δεκάδες πρόσφυγες στη Σμύρνη, καθώς και οι έντονες φήμες της γενικής 

κατάρρευσης του μετώπου μεγάλωναν την ένταση και την ανησυχία του πληθυσμού, 

ενώ η προετοιμασία της ελληνικής διοίκησης για αναχώρηση δεν άφηναν πλέον τις 

παραμικρές αμφιβολίες για τη μετέπειτα εξέλιξη. Στις 24 Αυγούστου/6 Σεπτεμβρίου 

αναχωρεί και το τελευταίο ελληνικό στρατιωτικό τμήμα. Την επόμενη μέρα οι 

χιλιάδες των προσφύγων Έλληνες και Αρμένιοι που κατέκλυζαν όλο το μήκος της 

περίφημης προκυμαίας «Κε» της Σμύρνης μάταια περίμεναν πλέον τα επιταγμένα 

ελληνικά πλοία για τη μεταφορά τους στα γειτονικά ελληνικά νησιά. Μετά όμως από 

έντονη παρέμβαση του Αμερικανού Προξένου Τζορτζ Χόρτον, (G. Horton), 

στάλθηκαν δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά για την εξυπηρέτηση των προσφύγων 

(Λούβη και συν., 2010). Στις 26 Αυγούστου/8 Σεπτεμβρίου την διοίκηση της πόλης 

ανέλαβε ο γνωστός κι ως «χασάπης της Σμύρνης» Νουρεντίν πασάς. Η πρώτη 

επίσημη διαταγή του Νουρεντίν που εξεδόθη, έλεγε (Λούβη, 2010): «Α. Όλοι οι 

Έλληνες και οι Αρμένιοι από του 18ου έτους μέχρι του 45ου, οι ευρισκόμενοι εις τα 

απελευθερωθέντα εδάφη από τον στρατόν μας, καθώς και οι Έλληνες και οι Αρμένιοι 

οι μεταφερθέντες από τον ελληνικόν στρατόν εις τα παράλια προς επιβίβασιν και 

εγκαταλειφθέντες κατόπιν της ακατασχέτου καταδιώξεως του στρατού μας πρέπει να 

παραδοθούν πάραυτα. Θα κρατηθούν ως αιχμάλωτοι μέχρι πέρατος των εχθροπραξιών. 

Το μέτρον τούτο λαμβάνεται εναντίον των διότι έλαβον επισήμως τα όπλα εναντίον της 

πατρίδος, διότι κατετάγησαν εις των εχθρικόν στρατόν, διότι τελευταίως ακόμη 

επυρπόλησαν πόλεις και χωριά και διέπραξαν ανηκούστους ωμότητας εναντίον του 

ειρηνικού πληθυσμού και δια να μην προσέλθουν, εάν αφεθούν ελεύθεροι, να 

ενισχύσουν τον εχθρικόν στρατόν. Β. Όλοι εκείνοι τους οποίους δεν αφορά το πρώτον 

άρθρον και γενικώς όλαι αι σμυρναίικαι οικογένειαι ή Έλληνες ή Αρμένιοι πρόσφυγες, 

δύνανται να μεταναστεύσουν μέχρι της 30ης Σεπτεμβρίου 1338 (σ.σ. τουρκική 

ημερομηνία). Όσοι, παρελθούσης της προθεσμίας ταύτης, δεν έχουν εγκαταλείψει την 

χώραν και θα κριθούν ύποπτοι απειλής κατά της ασφαλείας του στρατού και της 

δημοσίας τάξεως, θα οδηγηθούν εκτός της πολεμικής ζώνης. 

Την 29η Αυγούστου/11η Σεπτεμβρίου 1922 παρουσιάστηκε ο Κεμάλ στη 

Σμύρνη, ώστε να αφήσει να γιορταστεί ως νικητής. Αν και προηγουμένως είχε 

διαβεβαιώσει στους συμμάχους, ότι οι μειονότητες δεν θα πάθουν τίποτε, άρχισαν 

αυτή την ημέρα τα έκτροπα. Το αρμενικό τετράγωνο είχε κλαπεί συστηματικά, οι 

άνδρες δολοφονήθηκαν και οι γυναίκες και τα κορίτσια βιάστηκαν. Συγχρόνως 
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άρχισε ο στρατός, να βάζει συστηματικά φωτιά στο αρμενικό τετράγωνο. Το 

απόγευμα επενέβησαν οι Αμερικανοί και αξίωσαν από τον Νουρεντίν, να αφήσουν να 

επιστρέψουν στα χωριά τους οι πρόσφυγες, αλλιώς απειλείται να ξεσπάσουν 

επιδημίες. Ο Νουρεντίν το απέρριψε και απαίτησε να μεταφερθούν οι πρόσφυγες στα 

πλοία και να αποπλεύσουν (Λούβη, 2010). Στις 30 Αυγούστου/12 Σεπτεμβρίου, προς 

το ξημέρωμα της Τετάρτης, πολλοί Χριστιανοί έφυγαν προς το Κορδελιό εξαιτίας 

φημών για πλοία που θα τους έσωζαν. Στο δρόμο προς το Κορδελιό συνάντησαν 

τούρκικο ιππικό και Τσέτες ιππείς. Βιαιοπραγούσαν στους άντρες, έκλεβαν τα 

κοσμήματα των γυναικών και βίαζαν τις κοπέλες. Όσοι κατάφεραν να προχωρήσουν 

στα μισά του δρόμου συνάντησαν τους χριστιανούς του Κορδελιού, που τους είχαν 

διώξει ήδη οι Τούρκοι για να μη σωθούν με τα πλοία. Το βράδυ της Τετάρτης η 

αρμενική συνοικία είχε πλήρως ισοπεδωθεί και ο τούρκικος στρατός έστρεψε την 

πλήρη προσοχή του στους Έλληνες. Στην προκυμαία της Σμύρνης εξελίσσονται οι 

τελευταίες σκηνές της μικρασιατικής τραγωδίας (Λούβη, 2010). Οι πανικόβλητοι 

Μικρασιάτες που συγκεντρώθηκαν στην προκυμαία, προσπαθούσαν απεγνωσμένα να 

επιβιβαστούν στα πλοία που ήταν συγκεντρωμένα στο λιμάνι της Σμύρνης και που 

εκείνες τις τραγικές στιγμές ήταν η μοναδική σανίδα σωτηρίας που  υπήρχε.. Αλλά οι 

ξένοι ναύτες τους εμπόδιζαν με κάθε τρόπο και τους έσπρωχναν στη θάλασσα, με 

αποτέλεσμα να πνιγούν. Οι ναύαρχοι των πλοίων απωθούσαν ακόμα και τον άμαχο 

πληθυσμό που έφθανε με τις βάρκες στα πλοία για να σωθεί, μόνο και μόνο γιατί δεν 

ήθελαν τη δυσαρέσκεια με τον Κεμάλ (Λούβη, 2010). Από την πυρκαγιά και τις 

επιθέσεις των Τούρκων κατά του τρομοκρατημένου πλήθους στους δρόμους τις 

Σμύρνης για 3-4 ημέρες περίπου γύρω στους 12.000 ανθρώπους, από τους οποίους οι 

10.000 Έλληνες έχασαν την ζωή τους. Από τους 18.000 Αρμένιους της Σμύρνης 

μόλις 2.000 σώθηκαν ως πρόσφυγες. 

Κάηκαν 55.000 σπίτια από τα οποία τα 43.000 ήταν ελληνικά, τα 10.000 αρμενικά 

και 2.000 ξένων υπηκόων. Αποτεφρώθηκαν 117 σχολεία κοινοτικά και ιδιωτικά, 

ελληνικά και αρμενικά, όλα τα νοσοκομεία, 2 μουσεία και πολλά ιδρύματα. Από τις 

εκκλησίες οι 43 από τις 46. Παρ΄ ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο 

αριθμός των νεκρών από τη γενοκτονία των Ελλήνων Μικρασιατών (ξεκινά από 

300.000 και φτάνει ως 1.000.000), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Ελλήνων και ξένων 

συγγραφέων, τουλάχιστον 500.000 (εκτός των Ποντίων) Μικρασιάτες έχασαν τη ζωή 

κάτω από βασανιστικές και απάνθρωπες συνθήκες. Οι σχεδιασμένοι και ανελέητοι 

αυτοί διωγμοί είχαν δύο επιδιώξεις. Πρώτη ήταν η εξόντωση των εθνικών 
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μειονοτήτων στην Τουρκία για να επιτευχθεί ο πλήρης εκτουρκισμός, εξισλαμισμός 

της χώρας, αλλιώς να επιτευχθεί η εθνοκάθαρση στην οποία επέβλεπε η εθνική 

ιδεολογία των Νεότουρκων – Κεμαλιστών. Η δεύτερη επιδίωξη ήταν η οικονομική 

και κοινωνική αποδυνάμωση, εξουδετέρωση των Ελλήνων, στα χέρια των οποίων 

είχαν περιέλθει το εμπόριο, το τραπεζικό σύστημα, η βιομηχανία και το επιστημονικό 

δυναμικό της Τουρκίας. Για αυτό οι Έλληνες στις μεγάλες πόλεις αποτελούσαν το 

ανώτερο κοινωνικό στρώμα, ήταν η αστική τάξη (Λούβη, 2010). 

 

ΙΙ.ΙΙ. ΙV Ο λιγνίτης στην Εορδαία 

   Είναι ενδιαφέρον ότι η αναγνώριση και η αξιοποίηση του λιγνίτη στην 

Ελλάδα θα γίνει από Μικρασιάτες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Πτολεμαΐδα 

και είχαν μεταφέρει τη σχετική τεχνογνωσία για το υλικό αυτό. Ο πρώτος που ζήτησε 

και πήρε το δικαίωμα δημιουργίας ορυχείων και εκμετάλλευσης του λιγνίτη στην 

περιοχή αυτή ήταν ο Γεώργιος Παυλίδης, πρόσφυγας από τη Φώκαια της Σμύρνης. Η 

σημασία αυτής της δράσης αναγνωρίστηκε από τους ιστορικούς της ενέργειας: «Στα 

μέσα της δεκαετίας του 1920 ανήσυχοι και δραστήριοι, όπως ο Γ. Παυλίδης (...) 

αντιλήφθηκαν τη σημασία του λιγνίτη και κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για τη 

συστηματική του εκμετάλλευση...»  (ΔΕΗ, 2010). Μέχρι το 1938, η χρήση των 

λιγνιτών στη Δ. Μακεδονία παρουσίαζε ενδιαφέρον μόνο για τους κατοίκους της 

ευρύτερης περιοχής ως υποκατάστατο του ξύλου, κυρίως για ανάγκες οικιακής 

θέρμανσης. Οι πρώτες συστηματικές έρευνες για την εντόπιση και αξιολόγηση των 

λιγνιτών της ευρύτερης περιοχής Πτολεμαϊδας άρχισαν μετά το 1938 (ΔΕΗ, 2010). 

Το 1939, με τη δημοσίευση της έκθεσης του Γερμανού καθηγητή F. Kegel, 

εκδηλώνεται η πρώτη σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης των λιγνιτών σε βιομηχανική 

κλίμακα. Ο Γερμανός καθηγητής, με τα πενιχρά τεχνικά μέσα εκείνης της εποχής, 

εκτίμησε τα αποθέματα του λιγνίτη σε 6 δις τόνους. Την περίοδο εκείνη, η χώρα μας 

κάλυπτε το 95% των ενεργειακών της αναγκών από εισαγωγές (ΔΕΗ, 2010). Το 1955 

συστάθηκε η εταιρία ΛΙΠΤΟΛ που είχε ως αντικείμενο την εκμετάλλευση του 

λιγνίτη και τη χρησιμοποίησή του για την παραγωγή μπρικετών, αζωτούχων 

λιπασμάτων, ημικώκ και ηλεκτρικής ενέργειας. Το 1959 το 90% των μετοχών της 

ΛΙΠΤΟΛ περιήλθαν στη ΔΕΗ (ΔΕΗ, 2010). 
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ΙΙ.ΙΙ.V Ο Ελληνικός Εμφύλιος 

   Ο  ελληνικός εμφύλιος πόλεμος άρχισε τον Δεκέμβριο του 1944 και τελείωσε 

τον Αύγουστο του 1949. Διεξήχθη ανάμεσα σε ένοπλες δυνάμεις της Αριστερός, οι 

οποίες συνίσταντο κυρίως από ελληνόφωνους και μια σχετικά μικρή μειοψηφία 

σλαβόφωνους κομμουνιστές, από τη μία πλευρά, και παραστρατίστηκες ομάδες της 

Δεξιάς και τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις της πολιτείας, που στηρίζονταν σημαντικά 

από τα βρετανικά στρατεύματα και την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, από την 

άλλη. Τον πόλεμο κέρδισε η δεύτερη πλευρά  (Close 1995, Νικολακόπουλος κ.ά 

2002). Ήταν η πρώτη παραδειγματική περίπτωση για την οποία οι Ηνωμένες 

Πολιτείες επικαλέστηκαν τη θεωρία της αναχαίτισης [containment theory] και 

δοκίμασαν τη φερεγγυότητά τους ως παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη ενάντια στον 

κομμουνισμό. Για τις ΗΠΑ, η αντιπαράθεση με τους έλληνες κομμουνιστές 

/λειτούργησε ως προδρομικό μοντέλο για την εμπλοκή τους στη Γουατεμάλα, τον 

Λίβανο, την Κούβα, τον Άγιο Δομίνικο και το Βιετνάμ (Kolko 1994, Iatrides 2002).  

Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, όπως και κάθε άλλος, ήταν αποτέλεσμα 

πλειάδας κοινωνικο-ιστορικών και πολιτικο-πολιτισμικών παραγόντων: ο εθνικός 

διχασμός ανάμεσα σε δημοκρατικούς και βασιλόφρονες, οι νεο-αφιχθέντες 

πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία ενάντια στους αυτόχθονες και η δικτατορία του 

Μεταξά (1936- 1941) με την αντι-κομμουνιστική νομοθεσία της υπήρξαν μερικοί από 

αυτούς τους παράγοντες (Close 1995, Νικολακόπουλος κ.ά 2002) 

Ως τον Αύγουστο του 1949, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, υπήρχαν 

περίπου 40.000 νεκροί, ενώ σύμφωνα με ανεπίσημες μετρήσεις ο αριθμός τους 

εκτοξεύεται σε 158.000 (Tsoukalas 1969). Επίσης υπολογίζεται πως περίπου 60.000 

μέλη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος [ΔΣΕ], διαδόχου του ΕΛΑΣ, πέρασαν τα 

βόρεια σύνορα της χώρας και μετανάστευσαν σε κομμουνιστικές χώρες για αρκετές 

δεκαετίες. Όσοι από αυτούς ήταν σλαβικής καταγωγής δεν επιτρέπεται να 

επιστρέφουν μόνιμα στη χώρα ακόμη και σήμερα. Δεν χρειάζεται να ειπωθεί πως οι 

υλικές ζημιές ήταν πολύ) μεγαλύτερης κλίμακας. Επιπλέον, πρέπει κανείς να 

συνυπολογίσει τις άνευ προηγουμένου κακουχίες που αντιμετώπισε η χώρα από τη 

στιγμή που μπήκε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ως την αυγή της απελευθέρωσης. Από 

το 940 ως το 1944 σχεδόν 8% του γενικού πληθυσμού σκοτώθηκε και 34% του 

εθνικού πλούτου ρημάχτηκε (Tsoukalas 1969). Στις αρχές του 1946, δύο τρίτα του 

ελληνικού πληθυσμού τρέφονταν μόνο με 1.700 θερμίδες ημερησίως (σε σύγκριση με 
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τις 2.850 θερμίδες των Άγγλων)· σχεδόν 30% του πληθυσμού υπέφερε από ελονοσία, 

ενώ τα περιστατικά φυματίωσης ήταν δεκαπέντε φορές περισσότερα από ό,τι στη 

Βρετανία. Αμέσως μετά το τέλος του Εμφυλίου, το 1949, σχεδόν 10% του 

πληθυσμού (700.000 άνθρωποι) ήταν άστεγοι πρόσφυγες στα αστικά κέντρα, 

περιμένοντας να ενοικήσουν τα κατεστραμμένα ή εγκαταλελειμμένα χωριά τους (οι 

λεγόμενοι ‘ανταρτόπληκτοι’)  (Tsoukalas 1969). 

 

II.II.VI Μακεδονικό Ζήτημα – Η συμφωνία των Πρεσπών 

Η αφετηρία του Μακεδονικού Ζητήματος βρίσκεται στην κατάσταση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα τέλη του 19ου αιώνα. Την εποχή εκείνη η ευρύτερη 

περιοχή της Μακεδονίας, που συνιστά μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε 

ελληνόφωνους, τουρκόφωνους, σλαβόφωνους και αλβανόφωνους πληθυσμούς, 

χριστιανούς και μουσουλμάνους, όπως και μεγάλο αριθμό Εβραίων, κατά κύριο λόγο 

σεφαραδιτών. Η ιδιαίτερη συνθήκη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επέτρεπε σε 

αυτούς τους πληθυσμούς, κατά βάση αγροτικούς, να διατηρούν γλωσσική και 

εθνοτική ταυτότητα, να αναφέρονται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και να 

ορίζονται με βάση το θρήσκευμα (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 

2019).Την ίδια στιγμή, γύρω από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας 

αναπτύσσονται τα μεγάλα εθνικά κινήματα των Βαλκανίων. Ελλάδα και Βουλγαρία 

θα διατυπώσουν συγκρουόμενες αξιώσεις και αφηγήσεις για την ευρύτερη περιοχή 

της Μακεδονίας. Επίδικο αυτών των αξιώσεων και οι συμπαγείς σλαβόφωνοι 

πληθυσμοί.  Ο βουλγαρικός εθνικισμός επένδυε στη γλωσσική συνάφεια και την 

κοινή σλαβική καταγωγή, ο ελληνικός εθνικισμός στην ορθοδοξία και το ομόδοξο. 

Εάν η Ελλάδα έχει το στόχο της «Μεγάλης Ιδέας», η Βουλγαρία έχει το στόχο της 

«Μεγάλης Βουλγαρίας», με πρόσβαση στο Αιγαίο, όπως αυτός αποτυπώθηκε 

πρόσκαιρα στη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, που θα ορίσει τις Βουλγαρικές 

αξιώσεις μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, 

Καθημερινή 2019). Ο «Μακεδονικός Αγώνας» σε μεγάλο βαθμό αφορούσε το πώς θα 

προσεταιρίζονταν αυτούς τους σλαβόφωνους πληθυσμούς οι δύο χώρες στον 

ανταγωνισμό τους. Αυτό αφορούσε και την εκκλησία και την εκπαίδευση. Ήταν η 

μάχη του παπά και του δασκάλου στα χωριά. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα 

αναδύεται έτσι και ένα «μακεδονικό» εθνικό αίτημα. Τότε –το 1893– ιδρύεται στη 

Θεσσαλονίκη η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, στους κόλπους 

της οποίας κυριαρχεί ένταση ανάμεσα στη μερίδα που υπηρετεί τις βουλγαρικές 
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επιδιώξεις και στη μερίδα που υποστηρίζει το σύνθημα «η Μακεδονία για τους 

Μακεδόνες» (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). 

Η Οργάνωση διεξάγει ανταρτοπόλεμο κατά των Οθωμανών, ο οποίος 

κορυφώνεται με την εξέγερση του Ίλιντεν (δηλαδή της «ημέρας του Προφήτη Ηλία), 

κυρίως στο βιλαέτι του Μοναστηρίου αλλά με επιμέρους συγκρούσεις που 

απλώνονται από τα Σκόπια ως την Κλεισούρα. Η Δημοκρατία του Κρουσόβου, που 

ιδρύουν οι επαναστάτες, διαρκεί για λίγες μόνο μέρες, καθώς την εξέγερση την 

καταπνίγει ο οθωμανικός στρατός – όμως η εξέγερση αποτελεί μέχρι σήμερα 

σημαντικό κεφάλαιο του «μακεδονικού» εθνικισμού, περιτυλιγμένο με τη σειρά του 

με τους αντίστοιχους εθνικιστικούς μύθους (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, 

Καθημερινή 2019). Στην πραγματικότητα, ο «μακεδονικός» εθνικισμός κυρίως 

συγκροτήθηκε σε αντιδιαστολή προς δύο άλλους εθνικισμούς, τον ελληνικό και τον 

βουλγαρικό, με τις συνθήκες να είναι στην πράξη ιδιαίτερα σύνθετες. Αυτό σήμαινε 

και μια εσωτερική διαίρεση εντός του «μακεδονικού κινήματος» ανάμεσα σε 

βουλγαρόφιλους και οπαδούς της ανεξαρτησίας, όπως και φαινόμενα σλαβοφώνων 

που στρατεύονταν με τις ελληνικές επιδιώξεις. (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, 

Καθημερινή 2019) 

Πάντως, στο κλίμα που αναπτύσσεται στις αρχές του 20ου αιώνα, ιδίως μετά 

και την επανάσταση των Νεότουρκων, διαμορφώνεται ένα αίτημα για μια 

δημοκρατική πολυεθνική Μακεδονία, ενώ μερίδες του κινήματος συναντιούνται και 

με σοσιαλιστικές ή αναρχικές ιδέες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή παρέμεινε στο έδαφος 

της ελληνικής Μακεδονίας ένας σημαντικός αριθμός σλαβόφωνων. Μάλιστα, στο 

βαθμό που υπήρχε και η διαρκής βουλγαρική διεκδίκηση, για ένα διάστημα ήταν το 

ελληνικό κράτος που προσπάθησε να καλλιεργήσει και «μακεδονική» συνείδηση (σε 

αντιδιαστολή προς τη βουλγαρική), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης το 1925 και 

σχετικού αλφαβητάριου, του Abecedar (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 

2019). 

Για ένα διάστημα η Κομμουνιστική Διεθνής στη δεκαετία του 1920 θα έχει 

μια τοποθέτηση για ανεξάρτητη Μακεδονία στο πλαίσιο μιας Βαλκανικής 

Ομοσπονδίας. Η τοποθέτηση αυτή που αντανακλούσε κυρίως μια αντίληψη 

«πολιτικής αρχών» ενάντια σε όλους εθνικισμούς θα καθίσταται σταδιακά 

ανεδαφική. Το ΚΚΕ θα την εγκαταλείψει στη δεκαετία του 1930 αποδεχόμενο ότι η 

πληθυσμιακή κατανομή που είχε διαμορφωθεί μετά τις ανταλλαγές πληθυσμών μετά 

τη Μικρασιατική Καταστροφή, δικαιολογούσαν μια θέση μόνο για τα δικαιώματα 



[42] 
 

μειονότητας. Βέβαια, στο μεταξύ το ΚΚΕ θα έχει σημαντικό κόστος από την αρχική 

του θέση (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). 

Όμως, στο εσωτερικό της Ελλάδας, οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί θα υφίστανται 

σημαντική καταπίεση, ιδίως στην περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά όταν 

εγκαταλείπονται οι πρακτικές του προσεταιρισμού και της προσπάθειας ήπιας 

αφομοίωσης προς όφελος πολιτικών που επιδιώκουν τον βίαιο και άνωθεν 

επιβαλλόμενο εξελληνισμό. Αλλάζουν τα ονόματα των χωριών, αλλάζουν τα ονόματα 

των κατοίκων, απαγορεύεται και διώκεται η χρήση της σλαβομακεδονικής γλώσσας. 

Ένα σημαντικό μέρος του κρατικού μηχανισμού και τότε και αργότερα στρατεύεται 

στην επιτήρηση των σλαβόφωνων (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αλλάζει ριζικά τα δεδομένα. Στη Γιουγκοσλαβία 

δρα υπό την καθοδήγηση των κομμουνιστών ένα μεγάλο και τελικά νικηφόρο 

εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, που προτείνει μια διαφορετική ομοσπονδιακή λύση 

για τη μεταπολεμική Γιουγκοσλαβία και συμπεριλαμβάνει το αίτημα για μακεδονική 

ομόσπονδη δημοκρατία (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). 

Στην Ελλάδα οι σλαβομακεδόνες στρατεύονται στο πλευρό του ΕΑΜ και το 

ΚΚΕ διατυπώνει αιτήματα υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ως μειονότητα. 

Παρότι στην Ελλάδα συχνά υποστηρίζουμε ότι ο «μακεδονικός εθνικισμός» είναι ένα 

δημιούργημα του Τίτο, η πραγματικότητα είναι ότι ξεκινάει από παλαιότερα. Ως 

εθνικό αίτημα και ιδεολογία, , προηγήθηκε της διαμόρφωσης της Γιουγκοσλαβίας 

(Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). Η τομή που φέρνει ο Τίτο και οι 

γιουγκοσλάβοι κομμουνιστές είναι ότι διαμορφώνουν για αυτόν τον εθνικισμό ένα 

«εθνικό κέντρο», μια κρατική υπόσταση, έστω και ως ομόσπονδη δημοκρατία. Στον 

βαθμό, βέβαια, που στο πλαίσιο της πορείας προς τη σοσιαλιστική Ομόσπονδη 

Γιουγκοσλαβία κατοχυρώνεται για πρώτη φορά η ύπαρξη «μακεδονικού εθνικού 

κέντρου», αυτό βγάζει στο προσκήνιο και όλες τις σχετικές αντιφάσεις, τις 

διεκδικήσεις, τους χάρτες για την ενιαία Μακεδονία, κατά τρόπο ανάλογο με κάθε 

εθνικό κίνημα που αναδυόταν (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). Ο 

Εμφύλιος είναι άλλη μια τομή σε αυτή την εξέλιξη. Τα πεδία των μαχών συμπίπτουν 

σε μεγάλο βαθμό με περιοχές όπου κατοικούν σλαβομακεδόνες. Με νωπή την 

ανάμνηση των προπολεμικών διακρίσεων, οι σλαβομακεδόνες στρατεύονται σε 

μεγάλους αριθμούς στο Δημοκρατικό Στρατό. Σε μια κρίσιμη στιγμή, το 1949 το 

ΚΚΕ επανέρχεται στη θέση για «δικαίωμα στην αυτοδιάθεση» στη Μακεδονία, θέση 

που σύμφωνα με τους ιστορικούς πρέπει να αποδοθεί στις δυσκολίες στο πεδίο των 
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μαχών, την οποία και αργότερα εγκαταλείπει, αν και για χρόνια θα επανέρχεται ως 

κατηγορία από βασιλικούς επιτρόπους και στρατοδίκες στα μετεμφυλιακά χρόνια. Με 

το τέλος του Εμφυλίου ένας μεγάλος αριθμός σλαβομακεδόνων περνάει τα σύνορα 

προς τη Γιουγκοσλαβία. Θα είναι οι μόνοι πολιτικοί πρόσφυγες που θα στερηθούν 

αργότερα το δικαίωμα επαναπατρισμού στην Ελλάδα (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, 

Καθημερινή 2019). Μεταπολεμικά, η ύπαρξη ενός κράτους της Λαϊκής και αργότερα 

Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, σήμαινε ότι για πρώτη φορά ο 

«μακεδονικός» εθνικισμός είχε κρατικό κέντρο, μπορούσε να καλλιεργεί τη γλώσσα 

και την ιδιαίτερη ταυτότητα, αλλά και να μπορεί να προβάλλει ακόμη και 

«αλυτρωτικά» αιτήματα, με τους χάρτες που περιλάμβαναν όλη τη γεωγραφική 

Μακεδονία. Όμως, στο πλαίσιο των ψυχροπολεμικών ισορροπιών, οι ελληνικές 

κυβερνήσεις επεδίωξαν καλές σχέσεις με τη Γιουγκοσλαβία, ακολουθώντας τις 

κατευθύνσεις των υπόλοιπων δυτικών χωρών. Η ύπαρξη ομόσπονδης δημοκρατίας με 

το όνομα Μακεδονία δεν αντιμετωπιζόταν ως ιδιαίτερο πρόβλημα, ιδίως από τη 

στιγμή που είχε υπάρξει και η στέρηση ιθαγένειας για όσους πέρασαν τα σύνορα 

(Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). Η Ελλάδα διαμήνυε διαρκώς προς 

τη Γιουγκοσλαβία ότι δεν μπορεί να τεθεί ξανά θέμα «Μακεδονικού» αλλά και 

ταυτόχρονα θεωρούσε ότι όσο υπάρχει η ενιαία Γιουγκοσλαβία δεν ετίθετο ζήτημα. 

Όμως, στο εσωτερικό της Ελλάδας, οι σλαβόφωνοι έγιναν ένας πληθυσμός υπό 

επιτήρηση, στον οποίοι απαγορευόταν η χρήση της γλώσσας του ακόμη και σε 

τραγούδια. Για χρόνια στα πανηγύρια μουσικές παίζονταν και τραγούδια χορεύονταν 

χωρίς τα λόγια (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). 

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας αποτελεί τη μεγάλη τομή και τη μεγάλη 

ανατροπή. Η βασική συνθήκη που καθησύχαζε την ελληνική πλευρά, δηλαδή η 

ύπαρξη μιας ενιαίας γιουγκοσλαβικής κρατικής οντότητας, έπαυε να ισχύει. Με το 

δημοψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου και με ένα ερώτημα προσεκτικά διατυπωμένο 

εφόσον περιλάμβανε και το ερώτημα της ανεξαρτησίας αλλά και την προοπτική μιας 

νέας ομόσπονδης μορφής («Είστε υπέρ μιας κυρίαρχης και ανεξάρτητης Μακεδονίας, 

με δικαίωμα να συνάψει συμμαχίες με τα κυρίαρχα κράτη της Γιουγκοσλαβίας;»), 

προκύπτει για πρώτη φορά «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Η εξέλιξη αυτή 

ενεργοποιεί την αντίδραση της ελληνικής πλευράς (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, 

Καθημερινή 2019). Στις 16 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, στο έκτακτο Συμβούλιο των 

υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ, συμφωνήθηκε η αναγνώριση της ανεξαρτησίας των 

γιουγκοσλαβικών δημοκρατιών, εφόσον παρείχαν εγγυήσεις ότι «δεν έχουν εδαφικές 
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διεκδικήσεις κατά γειτονικού κράτος» και «δεν θα διεξάγουν εχθρική προπαγάνδα 

συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ονομασίας που συνεπάγεται εδαφικές 

διεκδικήσεις». Η μαζική αντίδραση εκφράζεται με τα μεγάλα συλλαλητήρια, 

ξεκινώντας από το αυτό της Θεσσαλονίκης στις 14 Φεβρουαρίου του 1992. Η 

μαζικότητα των συλλαλητηρίων διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα δεσμευτικό πλαίσιο για 

τα πολιτικά κόμματα (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). 

Στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στις 13 Απριλίου 1992, οι ταλαντεύσεις 

είναι πάρα πολύ έντονες. Τελικά βγαίνει το περίφημο ανακοινωθέν που αναφέρει ότι 

«η πολιτική ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση το ΚΚΕ, συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα 

αναγνωρίσει το ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων μόνο εάν τηρηθούν και οι τρεις όροι 

που έθεσε η ΕΟΚ στις 16 Δεκεμβρίου του 1991, με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι 

στο όνομα του κράτους αυτού δεν υπάρχει η λέξη Μακεδονία». Με δεδομένο αυτή τη 

θέση αλλά και την κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματός του ο Κωνσταντίνος 

Μητσοτάκης αναγκάζεται α ν απορρίψει προτάσεις για σύνθετη ονομασία (π.χ. Νέα 

Μακεδονία ή  Nova Makedonija), όπως αποτυπώθηκαν στο «πακέτο Πινέιρο» ή το 

«Σχέδιο Βάνς-Όουεν» (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). Η 

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που διαδέχθηκε την κυβέρνηση Μητσοτάκη διάλεξε μια πιο 

επιθετική στάση. Στις 16 Φεβρουαρίου 1994 η Ελλάδα κηρύσσει μονομερές 

εμπάργκο στην ΠΓΔΜ, εξαιτίας του προβλήματος που ανέκυψε με την ονομασία της 

γειτονικής χώρας. Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει την άμεση 

διακοπή της λειτουργίας του ελληνικού προξενείου στα Σκόπια και της διακίνησης 

εμπορευμάτων από και προς τη χώρα αυτή, μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 

ΝΔ και ΠΟΛΑΝ συμφωνούν με τα μέτρα, ενώ ΚΚΕ και Συνασπισμός εκφράζουν την 

αντίθεσή τους. Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί ταυτόχρονα έντονες αντιδράσεις στην ΕΟΚ 

(προσφυγή της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) αλλά και πυρετό 

διαπραγματεύσεων.  Τελικά στις 13 Σεπτεμβρίου του 1995 υπογράφεται στη Νέα 

Υόρκη από τους υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδος και ΠΓΔΜ, Κάρολο Παπούλια και 

Στέβκο Τσερβένκοφσκι, η «Ενδιάμεση Συμφωνία» (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, 

Καθημερινή 2019). 

Βασικά της σημεία:  1) οι δύο πλευρές αποδέχονται τα υπάρχοντα σύνορά ως 

απαραβίαστα και δηλώνουν ότι σέβονται αμοιβαία την εδαφική τους ακεραιότητα, 2) 

η Ελλάδα θα αναγνωρίσει τα Σκόπια με την προσωρινή ονομασία ΠΓΔΜ μόλις η 

συμφωνία τεθεί σε ισχύ και οι δύο χώρες θα δημιουργήσουν γραφεία συνδέσμου στις 

πρωτεύουσες τους, 3) η ΠΓΔΜ θα προχωρήσει σε αλλαγή του συμβόλου που υπάρχει 
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στη σημαία της, 4) η ΠΓΔΜ θα διακηρύξει ότι το Σύνταγμά της δεν πρέπει να 

ερμηνεύεται ως διεκδίκηση ελληνικού εδάφους ή ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις 

της Ελλάδας, 5) οι δύο πλευρές θα εργαστούν για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων 

και αγαθών μεταξύ των δύο χωρών και η Ελλάδα θα άρει το εμπάργκο κατά της 

ΠΓΔΜ (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). Η ίδια η ΠΓΔΜ έφτασε στα 

όρια του εμφυλίου πολέμου το 2001 όταν κορυφώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση οι 

αντιπαραθέσεις με την αλβανική μειονότητα. Τότε τόσο η ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ αλλά 

και η ελληνική κυβέρνηση θα σπεύσουν να στηρίξουν την ακεραιότητα της ΠΓΔΜ 

και τις προβλέψεις της Συμφωνίας της Οχρίδας. Την ίδια στιγμή, παρότι τυπικά οι 

διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και ο κ. Νίμιτς επανέφερε κατά καιρούς τις 

προτάσεις του, εντούτοις, τόσο η κυβέρνηση Σημίτη όσο και η κυβέρνηση 

Καραμανλή δεν ήταν διατεθειμένες να αποδεχτούν το κόστος ενός συμβιβασμού, 

παρότι το πλαίσιό του ήταν στην πραγματικότητα γνωστό και αφορούσε αυτό που 

συνηθίσαμε να λέμε «σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό» (Ζάικος & 

Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). 

Μετά το 2007 ξεκινάει η κυριαρχία του VMRO στην πολιτική σκηνή της 

ΠΓΔΜ, με κεντρικό πρόσωπο τον Νικόλα Γκρούεφσκι.  Το συγκεκριμένο κόμμα 

επενδύει σε μια εθνικιστική ρητορική, θέτει τους στόχους της ένταξης σε ΝΑΤΟ και 

ΕΕ και ευθύνεται για μεγάλο μέρος του εθνικιστικού προγονόπληκτου κιτς που θα 

εμφανιστεί στη γειτονική χώρα (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). 

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2008 με την 

ελληνική άρνηση για εισδοχή της ΠΓΔΜ πριν την επίλυση του θέματος του ονόματος 

είναι η επόμενη καμπή. Ταυτόχρονα, ορίζει τη στιγμή όπου η «σύνθετη ονομασία με 

γεωγραφικό προσδιορισμό» και η επιμονή στο μία ονομασία για όλες τις χρήσης 

(έναντι όλων «erga omnes») γίνεται η επίσημη ελληνική θέση. Ωστόσο, δεν είναι και 

εύκολο να περάσει μια τέτοια κατεύθυνση, ιδίως από τη στιγμή που όπως και να 

ερχόταν για ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης θα αντιμετωπιζόταν ως 

ενδοτικότητα και υποχώρηση (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). 

Στο μεταξύ η ΠΓΔΜ προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εναντίον 

της Ελλάδας για παραβίαση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας μέσα από το ελληνικό  βέτο 

για ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2011, με ψήφους 15 προς 1 

το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία ασκώντας βέτο 

στην εισδοχή της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, παραβίασε την υποχρέωσή της βάσει του 

άρθρου 11, παρ.1, της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι πια βαθιά 
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μέσα στη Μνημόνια και την κοινωνική και πολιτική κρίση και το θέμα δεν βρίσκεται 

στο προσκήνιο. Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν άλλες προτεραιότητες (Ζάικος & 

Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). 

Στο μεταξύ στην ΠΓΔΜ οι μεγάλες διαμαρτυρίες του 2015 και του 2016 

ανοίγουν μια περίοδο πολιτικής κρίσης και αμφισβητούν την πολιτική κυριαρχία του 

VMRO που κατηγορείται για εκτεταμένη διαφθορά. Στις εκλογές του 2016 υποχωρεί 

το VMRO και ανεβαίνει η Σοσιαλδημοκρατική Ένωση του σημερινού πρωθυπουργού 

Ζόραν Ζάεφ. Ξεκινά μια περίοδος πολιτικής κρίσης που κλείνει με την εκλογή του 

Ζάεφ στην πρωθυπουργία σις 31 Μαΐου 2017 σε συνασπισμό με τα αλβανικά 

κόμματα. Η νέα κυβέρνηση είναι πιο διατεθειμένη για διαπραγματεύσεις για την 

είσοδο στο ΝΑΤΟ, κάτι που αντιστοιχεί και στις αμερικανικές επιδιώξεις (Ζάικος & 

Μιχαηλίδης, 2018, Καθημερινή 2019). 

Σε αυτό το πλαίσιο ξεκινούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας 

διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, που καταλήγουν σε ένα πρώτο πλαίσιο συμφωνίας. 

Αρχές Ιανουαρίου 2018 ο Νίκος Κοτζιάς δημόσια ενημερώνει ότι είμαστε σε φάση 

διαπραγματεύσεων για επίτευξη συμφωνίας εκκινώντας την «επίσημη» 

διαπραγμάτευση που καταλήγει στη Συμφωνία των Πρεσπών (Ζάικος & Μιχαηλίδης, 

2018, Καθημερινή 2019). 

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι: 

 Η ονομασία «Βόρεια Μακεδονία». 

 Η απαλοιφή αναφορών στο Σύνταγμα της «Βόρειας Μακεδονίας» σε 

προστασία μειονοτήτων στο εξωτερικό. 

 Η αναγνώριση «μακεδονικής γλώσσας» αλλά ως σλαβικής γλώσσας. 

 Αποδοχή της «μακεδονικής ιθαγένειας» αλλά με ρητή αναφορά ότι ο λαός 

αυτής της χώρας δεν σχετίζεται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. 

 Η μεταβατική διαδικασία για την προσαρμογή των εσωτερικών εγγράφων στη 

νέα ονομασία. 

 Η συμφωνία πρώτα θα εγκριθεί στο δημοψήφισμα, στη συνέχεια θα 

αποκτήσει θεσμική υπόσταση στη γειτονική χώρα και στο τέλος θα 

επικυρωθεί και από την ελληνική πλευρά. 
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II.III.III Μεθοδολογία Έρευνας 

Επιλέξαμε ημιδομημένη συνέντευξη, οι ερωτήσεις της οποίας αφορούσαν 

γεγονότα που έχουν βιώσει οι ίδιοι σε διάφορες ηλικίες και για τα οποία υπάρχουν 

διαφορετικές απόψεις, ανάλογα με την οπτική του καθενός.  Στόχος ήταν να 

διερευνηθεί μέσα από την χρήση του ερευνητικού εργαλείου της συνέντευξης, η 

ιστορία της περιοχής της Πτολεμαΐδας. 

 Σκοπός είναι η ανάδειξη γεγονότων της ιστορίας του τόπου μου και οι 

διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν να διαδοθούν αυτά τα γεγονότα μέσα από 

διηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα για τα οποία ερωτώνται ή άκουσαν για 

αυτά από τους γονείς τους. 

 Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος έγινε η επιλογή δέκα πληροφορητών 

που μένουν καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Πιο 

συγκεκριμένα επιλέχθηκαν 5 άνδρες και 5 γυναίκες. Η ηλικία των συμμετεχόντων 

κυμαίνεται από 78 έως 87 έτη. Η διαδικασία εκπόνησης των συνεντεύξεων ξεκίνησε 

από τις αρχές του μήνα Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκαν στα μέσα του μήνα 

Απριλίου. 

 Βασικός στόχος κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν να επιτευχθεί ένα 

υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού με τους συμμετέχοντες της 

έρευνας. Στην συγκεκριμένη παράμετρο σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι 

η καταγωγή της συγγραφέως ήταν από χωριό της περιοχής. Επομένως, η αρχική 

επαφή με τους συμμετέχοντες δεν ήταν πρωτόγνωρη, αλλά υπήρχε μια βάση πάνω 

στην οποία στηρίχθηκε η επαφή, λόγω της κοινής προέλευσης. 

 Κατά την διάρκεια της συνέντευξης έγινε σημαντική προσπάθεια η 

συγγραφέας να μην εκφράζει καθόλου τις προσωπικές της απόψεις, ειδικά στην 

τελευταία ερώτηση, η οποία αφορά την Συμφωνία των Πρεσπών. Ο λόγος ήταν ότι 

δεν θα έπρεπε να καθοδηγεί και επηρεάζει τον τρόπο που απαντούν οι συμμετέχοντες, 

παρά το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της συζήτησης και της δημιουργίας της 

προφορικής ιστορίας, γίνονταν ερωτήσεις προς την συγγραφέα. Οι συνεντεύξεις 

λάμβαναν χώρα στην οικία των συμμετεχόντων. Στόχος, να νιώσουν περισσότερο 

άνετα, αλλά και λόγω του ότι πρόκειται για ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν 

είχαν την δυνατότητα για μεγάλες μετακινήσεις. Επίσης, πριν από κάθε συνέντευξη 

γινόταν αναφορά, για το λόγο που γίνεται η έρευνα και τους βασικούς κανόνες που 

έπρεπε να ακολουθηθούν, όπως για παράδειγμα η άνεση να ζητήσει ένα διάλειμμα ο 

συμμετέχων. Ακολούθως, αφού αναφέρονταν οι ευχαριστίες για την συμμετοχή του, 
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ζητούνταν από των ερωτώμενο να αναφέρει το όνομά του, ώστε να συνεχιστεί η 

διαδικασία με την ανάγνωση της πρώτης ερώτησης. Δεδομένου ότι η ανάγνωση ήταν 

δύσκολη, λόγο ηλικία, η συγγραφέας προχωρούσε στην ανάγνωση, αργά και 

σταθερά. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν γινόταν αντιληπτή η 

ερώτηση, επαναλαμβανόταν. 

 Καθ’ όλη την διάρκεια της συνέντευξης υπήρχε οπτική επαφή με το άτομο 

που απαντούσε στις ερωτήσεις και γινόταν η προσπάθεια να νιώθει άνετα, όταν 

υπήρχε κάποια μεγάλη παύση για ανασυγκρότηση της σκέψης ή αδυναμίας να 

θυμηθεί κάποια συγκεκριμένη πληροφορία που ήθελε να αναφέρει, αλλά δεν την 

θυμόταν επακριβώς.   Στο τέλος της συνέντευξης η συγγραφέας ευχαριστούσε για μια 

ακόμα φορά τον ερωτώμενο για την συμμετοχή του και την άψογη συνεργασία του 

και προσπαθούσε να κλείσει την συνάντηση μειώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο 

την συναισθηματική φόρτιση, από την ανάκληση των αναμνήσεων.  
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Συνεντεύξεις ανδρών.  

Συνέντευξη  :  Βλαχοδήμος Νικόλαος, 83 ετών, Υπάλληλος ΔΕΗ. 

1Η ΕΡΩΤΗΣΗ:  Τι θυμάστε για το όνομα και την περιοχή; 

Απάντηση: H  Εορδαία αρχικά λεγόταν  Καιλάρια και μετά από τα καιλάρια 

ονομάστηκε Πτολεμαίδα- Εορδαία.  

Σχολιασμός: Λιτή ονοματολογική απάντηση χωρίς τεκμηρίωση, δεν γίνεται αναφορά 

γιταί επιλέχθηκαν τα εν λόγω ονόματα, από ποιόν και ποια χρονική περίοδο. 

 

2η ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θυμάστε για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 1918 και τον Βασιλιά; 

Απάντηση:  Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν από την Κωνσταντινούπολη, εκεί έγινε 

μια επανάσταση  την οποία δεν γνωρίζω και τόσο καλά. Τότε  με την επανάσταση 

σκότωσαν τον βασιλιά Κωνσταντίνο και από εκεί και πέρα την Κωνσταντινούπολη 

την πήρε η Τουρκία. Η Κωνσταντινούπολη πήρε το όνομα της από τον βασιλιά 

Κωνσταντίνο. 

Σχολιασμός: Αοριστη απάντηση με έμφαση στα ονόματα άλλης εποχής χωρίς 

τεκμηρίωση. 

 

 

 

 

 

3η ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θυμάστε από την Μ. καταστροφή το 1922; 

Απάντηση: Στην Μ. καταστροφή έγιναν πολλά δεν έγιναν ένα και δύο γεγονότα. 

Αυτό που θυμάμαι είναι τότε που ήταν οι μικρασιάτες εκεί και βγήκαν στο βουνό 

αντάρτες και από εκεί τους κυνήγησαν.  

Σχολιασμός: Αοριστη απάντηση με έμφαση στα ονόματα αλλης εποχης; χωρίς 

τεκμηρίωση. 

 

4η ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θυμάστε για τον λιγνίτη; 

Απάντηση : Ο λιγνίτης παρουσιάστηκε εδώ στην πτολεμαίδα ,τον βρήκαν ξένοι και 

για την ακρίβεια γερμανοί. Τότε έβγαλαν τον λιγνίτη και έτσι δούλεψαν τα 

εργοστάσια. Τώρα όμως ο λιγνίτης αρχίζει  και τελειώνει. 
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Σχολιασμός: περιγραφική τεκμηριωμένη απάντηση, δεν κάνει αναφορά στην χρήση 

του από του Μικρασιάτες.  

 

5η ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θυμάστε για τον Εμφύλιο Πόλεμο; 

Απάντηση: Τον εμφύλιο πόλεμο μας τον έβαλαν δεν τον κάναμε εμείς μας τον έβαλε 

η Αγγλία επειδή ήμασταν σύμμαχοι εμείς με την Αγγλία και είπε ο μεταξάς το όχι 

στον Ιταλοό έγινε ο τότε πόλεμος, υποχώρησε η Ιταλία η οποία δεν είχε όπλα να 

πολεμήσει και μετά από εκεί η Αγγλία για να μας φιλοδωρήσει ώστε να μην 

πληρώσει αποζημιώσεις στην Ελλάδα μας έβαλε τον εμφύλιο πόλεμο και 

σκοτωθήκαμε μεταξύ μας. 

Σχολιασμός: Πολιτική τεκμηριωμένη απάντηση με έμφαση στα συλλογικά ιστορικά 

υποκείμενα στα έθνη. Δεν γίνεται αναφορά ωστόσο, στην κατάσταση που 

επικρατούσε στην περιοχή της Εορδαίας. 

 

6η ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι άποψη έχετε για την Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και για την 

σημερινή οικονομική κρίση; 

Απάντηση:  Δεν συμφωνώ αλλά έπρεπε να γίνει αυτή η υπόθεση έχει εδώ και 70 

χρόνια δεν ήταν σημερινό δεν φταίει ο Τσίπρας του το επέβαλαν και το έκανε αυτό. 

ΛΑΘΟΣ! Αλλά δεν μπορούσε να κάνει και κάτι παραπάνω. Μας πούλησε είναι λάθος 

αυτό που έγινε αλλά τον έβαλαν οι Αμερικάνοι.  Υπόγραψε για το όνομα Μακεδονία. 

Λάθος με κεφαλαία η Μακεδονία είναι Μακεδονία ήταν Μακεδονία και θα 

παραμείνει Μακεδονία. Το κράτος μας πριν να ονομαστεί Ελλάδα λεγόταν 

Μακεδονία και μετά μας ονόμασαν Ελλάδα και παρέμεινε το όνομα Μακεδονία ως 

περιφέρεια. Ο Μ. Αλέξανδρος  ήταν από εδώ από την Πέλλα και ο πατέρας του από 

την Βεργίνα. Τέλος, η κρίση έπρεπε να γίνει δώσε -δώσε πολλά φτάσαμε στην 

οικονομική κρίση. 

Σχολιασμός: πολιτική τεκμηριωμένη απάντηση με έμφαση στους εθνικούς ορούς και 

στους επωνύμους άντρες. 

 

 

2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Παρήσις Στέργιος 80 ετών, δερματέμπορας. 

1η Ερώτηση :  Από εδω και περα όλες οι ερωτήσεις είναι ίδιες  αλλάζουν μόνο οι 

απαντήσεις. 
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Απάντηση: Για την Εορδαία θυμάμαι που ήταν ένα μικρό χωριό και λεγόταν 

καιλάρια. 

Σχολιασμός: Λιτή ονοματολογική απάντηση χωρίς τεκμηρίωση, δεν γίνεται αναφορά 

γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο όνομα, από ποιόν και ποια χρονική περίοδο. Δεν 

γίνεται αναφορά στην περίπτωση του ονόματος Πτολεμαϊδα. 

 

 

2η Ερώτηση : -//- 

Απάντηση: Ήμουν μικρός  τότε θυμάμαι που πήγαν οι παπούδες μου και  έμεναν 

στην κόκκινη μηλιά αλλά σκοτώθηκαν . Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. 

Σχολιασμός Αόριστη απάντηση, αδυναμία να προσφέρει πληροφορίες λόγω μικρής 

ηλικίας. Δίνει στοιχεία μόνο για την σφαγή στην περιοχή Κόκκινης Μηλιάς. Δεν γίνει 

στοιχεία, για τον Βασιλιά, ούτε για τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

3η Ερώτηση: -//- 

Απάντηση:  Θυμάμαι το πώς ήρθαν οι άνθρωποι απεριποίητοι, στους δρόμους, στα 

χωράφια και όλοι κάναμε ότι μπορούσαμε για να τους βοηθήσουμε. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση χωρίς να δίνονται στοιχεία πως έγινε η 

Μικρασιατική Καταστροφή και ποιοι ήταν οι άνθρωποι στους οποίους αναφέρεται.  

 

 

 

 

4η Ερώτηση: -//- 

Απάντηση: Ο λιγνίτης ήταν ένα τίποτα στην αρχή και μετά ξεκίνησαν με τα 

γεωτρύπανα, έβρισκαν που υπάρχει λιγνίτης και έφτιαχναν ορυχεία  και έτσι μετά 

ήρθαν και έγιναν πολλά εργοστάσια. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, δεν κάνει αναφορά στην χρήση του από του 

Μικρασιάτες, ούτε στο πότε άρχισαν να τον χρησιμοποιούν , ούτε είναι αυτοί που τον 

ανακάλυψαν. 

 

5η Ερώτηση: -//- 
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Aπάντηση :  Θυμάμαι που σκοτωνόμασταν αδέρφια με αδέρφια , ψωμί ζύμωνε η 

μάνα μου και ερχόντουσαν και μας το έπαιρναν όλο και έφευγαν. Είχαμε πρόβατα και 

ερχόντουσαν μας τα έπαιρναν και έφευγαν . 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση με απουσία αναφορών στο πολιτικό πλαίσιο και 

στην κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή της Εορδαίας. 

 

6η Ερώτηση:  

Aπάντηση :  Δεν συμφωνώ με το όνομα έπρεπε να μην δοθεί αυτό το όνομα 

πολέμησαν μακεδονομάχοι και ακόμη στις παρελάσεις βγαίνουν και κάνουν 

παρέλαση μακεδονομάχοι. 

Για την οικονομική κρίση  τα βλέπω πολύ άσχημα τα πράγματα εξαιτίας αυτών 

ήρθαμε σε αυτό το στάδιο. Πιάνουν κάποιον κλέφτη και στην τελική δεν τον κάνουν 

τίποτα. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση δεν κάνει αναφορά σε κάποιο στοιχείο του 

μακεδονικού ζητήματος, Δεν εξηγεί το ρόλο των μακεδονομάχων. Εκφράζει πολιτική 

άποψη για την οικονομική κρίση η οποία περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένο τομέα . 

 

 

3η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Kαραλευθέρης Λεωνίδας , 80 ετών, ΑΕΒΑΛ. 

1Η ΕΡΩΤΗΣΗ: -//- 

Απάντηση:  Η Εορδαια ήταν ένα χωριουδάκι, δρόμους δεν είχε ήταν ένα λασποχώρι. 

Ύστερα ήρθαν τα εργοστάσια και σωθήκαμε.  Βρήκαμε δουλειά και ζούμε μέχρι και 

σήμερα με το κάρβουνο και την ενέργεια. 

Σχολιασμός: Δεν γίνεται αναφορά στην ονοματολογία όπως ζητείται. Ωστόσο, η 

περιγραφή που γίνεται στην κατάσταση των δρόμων σχετίζεται με την ονοματολογία 

των Καϊλαρίων. Δεν γίνεται αναφορά στην ονομασία της Πτολεμαϊδας. Γίνεται 

αναφορά στην λιγνιτική εποχή.  

 

2η ΕΡΩΤΗΣΗ:-//- 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Τότε γίνονταν πολλοί πόλεμοι αλλά δεν θυμάμαι και πολλά γεγονότα. 

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος σκοτώθηκε στην Θεσσαλονίκη. 

Σχολιασμός Αόριστη απάντηση, αδυναμία να προσφέρει πληροφορίες λόγω μικρής 

ηλικίας. Η πληροφορία που δίνει για τον θάνατο του Βασιλιά είναι λανθασμένη, 

δεδομένου ότι πέθανε εξόριστος στο Παλέρμο της Σικελίας.  
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3η ΕΡΩΤΗΣΗ: -//- 

Απάντηση:  Στην Μ. καταστροφή ήρθε μεγάλο κακό . Οι Τούρκοι μας έσφαξαν και 

αυτός ο λαός δεν μας λυπήθηκε. Ξέρω από δικούς μας που άφησαν τα παιδιά τους και 

ήρθαν δεν μπορούσαν  να φέρουν τα παιδιά τους. Δεν ξέρουμε αν ζούνε ή όχι. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, ωστόσο φαίνεται λόγω καταγωγής ότι γνωρίζει 

ποιοι είναι υπεύθυνοι. Ωστόσο, δεν προσφέρει στοιχεία για το πώς έγινε η 

Καταστροφή, ούτε στο πολιτικό πλαίσιο που ίσχυε στην Ελλάδα. 

 

 

4η ΕΡΩΤΗΣΗ: -//- 

Απάντηση:  Ο λιγνίτης ήταν ένα μέρος με τούνελ και σκάβανε με τα βαγόνια και 

φέρνανε στα χωριά. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, δεν κάνει αναφορά στην χρήση του από του 

Μικρασιάτες, ούτε στο πότε άρχισαν να τον χρησιμοποιούν , ούτε είναι αυτοί που τον 

ανακάλυψαν. 

 

5η ΕΡΩΤΗΣΗ: -//- 

Απάντηση: θυμάμαι που ήμασταν στο υπόγειο, ερχόντουσαν και ενοχλούσαν τον 

κόσμο, σκοτώνονταν μεταξύ τους. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση με απουσία αναφορών στο πολιτικό πλαίσιο και 

στην κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή της Εορδαίας. Αναφορά μόνο στο 

αίσθημα του φόβου που επικρατούσε την δεδομένη εποχή. 

 

6η ΕΡΩΤΗΣΗ: -//- 

Απάντηση:  Όχι δεν συμφωνώ καθόλου με το όνομα. Ο Τσίπρας προσπαθεί να μας 

αλλάξει. Συνεχώς ψέματα και λόγια που μας έφτασαν στην κρίση να μην έχουμε να 

κυκλοφορήσουμε. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση Εκφράζει περιορισμένη πολιτική άποψη για την 

οικονομική κρίση.  

 

 

4η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Θανάσης  Νίκος( επίθετο),  Χειριστής μηχανημάτων. 78 ετών. 

1η Ερώτηση: -//- 
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Απάντηση:  Θυμάμαι που η Πτολεμαΐδα είχε πολύ φτώχεια και ήταν ένα λασποχώρι 

μόλις έγιναν τα εργοστάσια τότε ανέβηκε η πόλη.  Ο κόσμος βρήκε δουλειά στα 

εργοστάσια. 

Σχολιασμός: Δεν γίνεται αναφορά στην ονοματολογία Καϊλαρίων., ούτε περιγράφεται 

πως προέκυψε το όνομα της Πτολεμαϊδας, πότε και από ποιους. Γίνεται αναφορά 

στην λιγνιτική εποχή.  

 

2Η Ερώτηση: -//- 

Απάντηση:  Για τον Κωνσταντίνο θυμάμαι κάποια γεγονότα γιατί τα έζησα. Από τον 

πόλεμο θυμάμαι λίγα πράγματα εάν τότε άφηναν τον Γερμανό να περάσει από στην 

Ελλάδα δεν θα μας έκαναν ζημιές καθόλου. Θυμάμαι που οι ιταλοί βομβάρδιζαν τα 

σπίτια και τα τζάμια έσπαγαν και εγώ ήμουν μωρό τότε και μου δημιουργήθηκε 

τραύμα στο μάτι από τα τζάμια και τους βομβαρδισμούς.  Θυμάμαι σαν όνειρο τους 

βομβαρδισμούς.  

Σχολιασμός Αν και φαίνεται να αναγνωρίζει τον Βασιλιά δεν αναφέρει κάποιο 

γεγονός. Επίσης, φαίνεται να έχει μπερδέψει τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο με γεγονότα 

που σχετίζονται με τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

 

 

 

 

 

 

3η Ερώτηση:  ο πατέρας μου ήταν στην εκστρατεία στην αρχή  τα πήγαιναν καλά 

μετά οι μεγαλες δυνάμεις βοηθούσαν την Τουρκιά και την Ελλάδα την άφησαν στο 

έλεος του θεού. 

Θυμάμαι που μου είχε πει ότι ένας τούρκος αξιωματικός βρήκε μια ελληνική στολή 

μπήκε μέσα στο  στρατόπεδο  και διέταζε τον καθέναν να βρει την μονάδα του γιατί 

αλλιώς  θα τιμωρηθεί. Και τότε ένας λοχίας τον κατάλαβε  και τον σκότωσε είναι 

μεγάλο πράγμα ένας λοχίας να σκοτώσει έναν στρατηγό. Αλλά επειδή μιλούσε κάπως 

σπαστά τον κατάλαβε ότι είναι Τούρκος.  Άρχισε τότε ένας στρατηγός και είπε ότι 

τους πούλησαν ότι προς τα εδώ είναι η Σμύρνη όποιος προλάβει να φύγει και οι 

τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία και τους πετούσαν μέσα στην θάλασσα. 
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Σχολιασμός: Αρκετά κατατοπιστική απάντηση για τις συνθήκες που επικρατούσαν 

στο στράτευμα. Δίνεται παράδειγμα που εξηγεί και έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία. 

Ωστόσο, δεν αναφέρεται καθόλου στην ανταλλαγή των πληθυσμών και το πολιτικό 

σκηνικό στον ελλαδικό χώρο. 

 

4η Ερώτηση:-//- 

Απάντηση: 

Για τον λιγνίτη θυμάμαι λίγα πράγματα θυμάμαι που είχε δουλειά και δούλευαν όλοι.  

Σχολιασμός: Αόριστη και περιορισμένη απάντηση, δεν κάνει αναφορά στην χρήση 

του από του Μικρασιάτες, ούτε στο πότε άρχισαν να τον χρησιμοποιούν , ούτε είναι 

αυτοί που τον ανακάλυψαν. 

 

5η ΕΡΩΤΗΣΗ: 

Απάντηση:  Στον εμφύλιο πόλεμο πάλι οι ξένες δυνάμεις μας έβαλαν την φωτιά 

θυμάμαι που πολεμούσαν και θυμάμαι μια μάχη όταν ήμουν  μικρός που όλο το 

βράδυ πολεμούσαν. Ύστερα τα ορεινά  χωριά τα είχαν συγκεντρώσει στις πόλεις για 

να μην τους βρίσκουν οι αντάρτες .  Και όποια χωριά δεν ήθελα να φύγουν τους το 

έβαζε φωτιά ο στρατός για να φύγουν. Χωρίστηκαν πολλές οικογένειες, σκοτώνονταν 

μεταξύ τους αδερφός με αδερφό. Γνωστός με γνωστό. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση με απουσία αναφορών στο πολιτικό πλαίσιο και 

στην κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή της Εορδαίας. Γίνεται αναφορά σε 

καταστροφές χωριών, χωρίς όμως να γίνεται στοιχειωμένη αναφορά σε χρόνικές 

περιόδους . 

 

6η Ερώτηση:-//- 

Απάντηση: Τα πράγματα τα βλέπω δύσκολα όποια κυβέρνηση και να βγει δεν θα 

αλλάξει κάτι.  Δεν συμφωνώ με το όνομα Μακεδονία αλλά από ότι έχω ακούσει  

ήθελαν όλοι να γίνει αυτό. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης το είχε αναφέρει πριν 10 

χρόνια Μπορούσαν να δώσουν κάποιο άλλο όνομα και όχι Μακεδονία. Άλλα οι 

αμερικάνοι έβαλαν τις βάσεις τους και ανάγκασαν να υπογράψει το όνομα. 

Σχολιασμός: πολιτική τεκμηριωμένη απάντηση με έμφαση στους εθνικούς ορούς και 

στους επωνύμους άντρες, περιορισμένη αναφορά στην οικονομική κρίση. 
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5Η Συνέντευξη: Σαββίδης Γεώργιος, Εργολάβος, 85 ετών. 

1η Ερώτηση: 

Απάντηση:  Η περιοχή ήταν πολύ φτωχή παλιά, ένα μικρό χωριό γεμάτο λάσπες και 

ζώα. Όλοι δούλευαν στα ζώα και στα χωράφια πριν ακόμη να βρεθεί ο λιγνίτης. Η 

Εορδαία παλιά είχε το όνομα καιλάρια. 

Σχολιασμός: Λιτή ονοματολογική απάντηση χωρίς τεκμηρίωση, δεν γίνεται της 

κατάστασης της περιοχής με την ονομασία Καιλάρια. Επίσης, δεν γίνεται αναφορά 

στο όνομα Πτολεμαϊδα. Περιγράφεται λιτά επίσης, οι συνθήκες ζωής της εποχή πριν 

από την χρήση του λιγνίτη. 

 

2η Ερώτηση: 

Απάντηση: Υποφέραμε πολύ πάρα πολύ με τους γερμανούς  οι αντάρτες κατέβηκαν 

και πήραν τον πατέρα μου και τον σκότωσαν. Για τον βασιλιά  Κωνσταντίνο θυμάμαι 

λίγα πράγματα θυμάμαι που έκανε τις εξορίες . Δεν τον θέλαμε καθόλου γιατί έκανε 

εξορίες. Ο πατέρας μου ήταν τότε τροφοδότης του ΕΑΜ. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος 

κρατούσε την εξουσία και ήταν απατεώνας δεν έδινε πολλά στρέμματα στους 

φτωχούς. Και εάν δεν υπέγραφες ότι είσαι κομουνιστής σε τιμωρούσαν. 

Σχολιασμός Αόριστη απάντηση, αδυναμία να προσφέρει πληροφορίες και σε αυτή 

την περίπτωση έχει γίνει λάθος κατανόηση. Γίνεται αναφορά σε στοιχεία του Β Π.Π. 

Επίσης αναφέρονται στοιχεία του εμφυλίου που δεν σχετίζονται με τον Α.Π.Π. 

 

 

 

3η Ερώτηση: 

Απάντηση: Θυμάμαι λίγα πράγματα από τους γονείς μου που πέρασαν πολλά και 

υπέφεραν τότε. Και ενάμιση εκατομμύρια πόντιους τους έσφαξαν τότε. Μου  έλεγαν  

που κοιμόντουσαν κάτω από τους φούρνους γιατί είχε πολύ κρύο. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, ωστόσο φαίνεται λόγω καταγωγής ότι γνωρίζει 

ποιοι είναι υπεύθυνοι. Προσφέρει πληροφορία για τον συνολικό αριθμό των 

μεταναστών. Δεν αναφέρει το πολιτικό σκηνικό της περιόδου, ούτε τα αίτια της 

καταστροφής. 

 

4η Ερωτηση: 
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Απάντηση: Τον λιγνίτη τον βγάζαμε με τα βαγόνια και δούλευαν πολλοί βγάζανε 

έναν τόνο ένα βαγόνι. Και εμείς περιμέναμε με τα κάρα και παίρναμε τον λιγνίτη και 

έτσι περνούσαμε τον χειμώνα. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, δεν κάνει αναφορά στην χρήση του από του 

Μικρασιάτες, ούτε στο πότε άρχισαν να τον χρησιμοποιούν , ούτε είναι αυτοί που τον 

ανακάλυψαν. 

 

5η Ερώτηση: 

Απάντηση:  Μας είχαν υπόδουλους και ερχόντουσαν στο σπίτι και μας έλεγαν τι θα 

κάνουμε χωριανοί ερχόντουσαν  και σου έλεγαν να πάς στα δικά τους κτήματα να 

σπέιρεις και να κάνεις όλες τις δουλείες και αν δεν το έκανες σε σκότωναν. Μας 

έκαναν βασανιστήρια. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση με απουσία αναφορών στο πολιτικό πλαίσιο, η οποία 

δεν προσφέρει στοιχεία για την περιοχή ειδικά και τον εμφύλιο γενικά.  

 

6η Ερώτηση: 

Απάντηση:  Είναι προδοσία αυτό που έκανε αλλά μέχρι και σήμερα καλύτερος δεν 

υπάρχει από τον Τσίπρα . Όλοι ήταν και είναι ψεύτες . Δεν συμφωνώ με το όνομα 

Μακεδονία το όνομα αυτό είναι δικό μας. Το έκανε εσκεμμένα για να δουλεύει ο 

αμερικάνος και ο γερμανός.  Είναι προδοσία αυτό που έκανε. 

Σχολιασμός: πολιτική τεκμηριωμένη απάντηση με έμφαση στους εθνικούς ορούς και 

στους επωνύμους άντρες. Συνδέει μερικών της οικονομική κρίση με την συμφωνάι 

των πρεσπών. 

 

Συνεντεύξεις γυναικών: 

1η Συνέντευξη:  Αναστασία κοσμίδου, 87 ετών, Οικιακά. 

1η Ερώτηση : -//- 

Απάντηση:  Η Πτολεμαΐδα παλιά ήταν γεμάτη χωράφια  είχαν το όνομα καιλάρια επί 

τουρκοκρατίας και μετά ονομάστηκε Πτολεμαΐδα προς τιμήν του Πτολεμαίου που 

ήταν στρατηγός μετά τον Μ.Αλέξαδρο. 

Σχολιασμός: Πλήρης ονοματολογική απάντηση. Λιτή απάντηση ως προς την 

περιγραφή των συνθηκών διαβίωσης. 

 

2η Ερώτηση: -//- 
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Απάντηση: Θυμάμαι ότι η Ελλάδα άργησε να συμμετέχει γιατί τότε διαφωνούσαν ο 

Βενιζέλος και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με ποια συμμαχία θα πάρει μέρος η Ελλάδα. 

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος τότε ήθελε να πάρει μέρος με τους γερμανούς ενώ ο 

Βενιζέλος δεν ήθελε και υπήρχαν πολλές συγκρούσεις μεταξύ τους. Μετά ο 

Βενιζέλος έκανε μια δική του κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη.  Η Ελλάδα όμως πήρες 

μέρος στον πόλεμο. Στο τέλος δικαιώθηκε ο Βενιζέλος και όλοι αυτοί που τον 

υποστήριζαν γιατί ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν πολύ ψεύτης και βασάνιζε τον 

κόσμο. 

Σχολιασμός Αρκετά πλήρης απάντηση, αναφορικά με την κατάσταση που 

επικρατούσε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Γίνεται επίσης πολιτική αναφορά αφού 

εκφράζεται πολιτική θέση εναντίον του Βασιλιά και Υπέρ του Βενιζέλου. Δεν 

αναφέρονται ιστορικά γεγονότα σχετικά με τον ΑΠΠ και τις δυνάμεις που 

βρίσκονταν στην περιοχή. 

 

3η Ερώτηση: -//- 

Απάντηση:  Θυμάμαι που ο Βενιζέλος ήθελε να πολεμήσει με την Τουρκία για να 

πάρει την Κωνσταντινούπολη αλλά και γενικά όλοι την Τουρκία  αλλά ο στρατός 

τότε ήταν πολύ κουρασμένος πλέον ο κόσμος πολεμούσε σχεδόν 10 χρόνια και ήταν 

και μακριά από τις οικογένειες τους.   Ο στρατός δεν είχε όπλα ο κόσμος δεν είχε 

οργανωθεί σωστά και έχασαν στον πόλεμο. Πολλοί χριστιανοί αναγκάστηκαν να 

φύγουν από τα σπίτια τους και να έρθουν στην Ελλάδα. 

Σχολιασμός: Αρκετά περιγραφική απάντηση, περιλαμβάνει το πολιτικό πλαίσιο και 

στοιχεία για την κατάσταση στο στράτευμα. Περιορισμένη αναφορά, στην 

μετακίνηση των πληθυσμών. 

 

 

4η Ερώτηση: -//- 

Απάντηση: Ο λιγνίτης στην Πτολεμαΐδα βρέθηκε από τους γερμανούς οι οποίοι 

ήρθαν και έσκαβαν την περιοχή. Και από τότε έχουμε δουλείες και ρεύμα και με αυτό 

το ρεύμα ζει όλοι η Ελλάδα. 

Σχολιασμός: Περιορισμένη απάντηση, δεν κάνει αναφορά στην χρήση του από του 

Μικρασιάτες, ούτε στο πότε άρχισαν να τον χρησιμοποιούν. 

 

5η Ερώτηση: -//- 



[59] 
 

Απάντηση:  Η Αγγλία επέμενε να μας βάλει τον εμφύλιο πόλεμο οι έλληνες δεν 

ήθελαν. Ήθελαν ως πρόεδρο τον Γεώργιο Παπανδρέου κάτι που οι έλληνες δεν 

ήθελαν και ξεσηκώθηκε ο στρατός  των κομουνιστών  και ο κόσμος άρχιζε να 

σκοτώνεται μεταξύ τους. Αν δεν έκανες ότι σου έλεγαν σε σκότωναν. Ερχόντουσαν 

στο σπίτι μας και μας έπαιρναν τα πράγματα μας χωρίς να μας ρωτάνε. 

Σχολιασμός: Πολιτική τεκμηριωμένη απάντηση με έμφαση στα συλλογικά ιστορικά 

υποκείμενα στα έθνη. Δεν γίνεται αναφορά ωστόσο, στην κατάσταση που 

επικρατούσε στην περιοχή της Εορδαίας. 

 

 

 

6η Ερώτηση: -//- 

Απάντηση:  Δεν συμφωνώ ακριβώς με την συμφωνία των πρεσπών από την μια δεν 

έπρεπε να συμβεί αυτό αλλά από εθνικής απόψεις έπρεπε. Αλλά οι έλληνες μας 

πούλησαν μας πρόδωσαν. Για την οικονομική κρίση φταίνε όλοι αυτοί  αλλά και 

εμείς που δίναμε δίναμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση με αδυναμία σύνδεσης των στοιχείων που 

αναφέρονται με το θέμα της Συμφωνίας και την οικονομική κρίση. 

 

 

 

 

2η συνένετυξη: Ελένη  Γουρζουλίδου, 79 Ετών. Κομμώτρια. 

1η Ερώτηση: -//- 

Απάντηση: Το όνομα δόθηκε από τον αξιωματικό του μ. Αλεξάνδρου το όνομα 

Πτολεμαίος. Πριν γίνει η ανταλλαγή η περιοχή ήταν τουρκοκρατούμενοι ζούσαν 

δηλαδή τούρκοι. Με την ανταλλαγή τότε ήρθαν πρόσφυγες και μετά από έξι μήνες 

έφυγαν και οι τελευταίοι τούρκοι που ζούσαν στην πόλη. 

Σχολιασμός: Πλήρης ονοματολογική απάντηση, ως προς το όνομα Πτολεμαϊδα. Δεν 

αναφέρεται καθόλου στην ονομασία Καιλάρια. Λιτή απάντηση ως προς την 

περιγραφή των συνθηκών διαβίωσης, μερική επεξήγηση αναφορικά με τις 

μετακινήσεις πληθυσμών, χωρίς να τις τοποθετεί χρονικά. 
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2η Ερώτηση:-//- 

Απάντηση: Θυμάμαι που τότε έφεραν τον βασιλιά και υπήρχε μεγάλη διχόνοια στους 

έλληνες και γι αυτό έφεραν τον βασιλιά για να καθησυχάσει τα πνεύματα. Όλοι 

ήθελαν να γίνουν αρχηγοί μάλωναν συνέχεια.  Συμφέροντα άλλων πάντα 

κυβερνούσαν την Ελλάδα. Και ο ξένος καραδοκούσε πότε θα βρει την ευκαιρία για 

να μπει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει το δικό του κουμάντο.  

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση που δεν μπορεί να δώσει καμία ιστορική 

πληροφορία, πέρα από την ύπαρξη τη διχόνιας μεταξύ των Ελλήνων την 

συγκεκριμένη περίοδο. 

3η Ερώτηση: -//- 

Απάντηση:  Η μάνα μου και ο πατέρας μου ήρθαν ορφανοί εδώ. Ήρθαν με την ψυχή 

στο στόμα εδώ. Θυμάμαι τότε στα χώρια που μου είχε πει η μάνα μου μόλις 

οπισθοχώρησε η Ρωσία  μείνανε υπόδουλοι  των τούρκων οι έλληνες εκεί. Και μέσα 

στον χειμώνα οι τούρκοι μέσα στις αλάνες έβαλαν δυναμίτες και άπλωναν στους 

δρόμους τα φιτίλια και τους έδωσαν διορία να σηκωθούν να φύγουν και έδιναν φωτιά 

και μέχρι να φτάσει το φυτίλι στον δυναμίτη έπρεπε να σηκωθούν να φύγουν. 

Θυμάμαι που ο αδερφός της μάνας μου όπως μου είχε πει η μάνα μου  ενώ πήγαινε 

στο λιμάνι να φύγουν είχε ξεχάσει να πάρει έναν μπόγο με προικιά δεν πρόλαβε να 

γυρίσει όμως καθώς πήγε να πάρει τα πράγματα έσκασαν οι δυναμίτες και έπεσε το 

σπίτι και πλάκωσε τον θείο μου ο κόσμος άκουγε τα ουρλιαχτά του θείου μου αλλά 

δεν μπορούσε κανείς να βοηθήσει όλοι έτρεχαν να σωθούν. Όλοι αναρτιόντουσαν ο 

Γιάννης που έιναι πότε θα γυρίσει και κάποιος τους είπες μην περιμένετε τον Γιάννη 

ο Γιάννης πλακώθηκε από το σπίτι, έπεσε το σπίτι και τον πλάκωσε. Ζήσανε φριχτά 

πράγματα, ζήσανε κακουχίες και ήρθαν στην Ελλάδα να ζήσουν μια ήρεμη ζωή. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, δίνει στοιχεία σχετικά με την συμπεριφορά προς το 

ελληνικό στοιχείο. Ωστόσο, αναφέρεται λανθασμένα στους Ρώσους και δεν 

περιγράφει καθόλου το πολιτικό πλαίσιο της χώρας, αλλά ούτε και την κατάσταση 

του η οδήγησε στην μικρασιατική καταστροφή. 

 

 

4η Ερώτηση: 

Απάντηση:  Για τον λιγνίτη θυμάμαι  που έσκαβαν οι γερμανοί και βρέθηκαν 

κοιτάσματα και έτσι ξεκίνησαν τα εργοστάσια να δουλεύουν και ο κόσμος να έρχεται 

και να βρίσκει δουλειά. 
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Σχολιασμός: Περιορισμένη απάντηση, δεν κάνει αναφορά στην χρήση του από του 

Μικρασιάτες, ούτε στο πότε άρχισαν να τον χρησιμοποιούν. 

 

 

5η Ερώτηση:  

Απάντηση:  Στον εμφύλιο πόλεμο θυμάμαι τα καταφύγια που είχαμε για να μην μας 

πάρουν οι αντάρτες και μάζευαν τα παιδιά για να τα βγάλουν στο βουνό ενώ άλλοι 

ήταν στην αστυνομία για να μην τα πάρουν οι αντάρτες αυτό το έχω ζήσει είχαμε το 

πρόχωμα 9 άτομα ήμασταν. Άκουγα  τις ομιλίες που πήραν έναν γείτονα μας που ο 

πατέρας του ήταν στο βουνό και ήρθαν και πήραν τον πιο μεγάλο αδελφό τα παιδιά 

φώναζαν και τον γύρισαν πίσω κάποια στιγμή γιατί τα παιδιά θα έμεναν 

απροστάτευτα . Εμείς σαν γειτονιά δεν είχαμε διχόνοιες  και διαφορές και επειδή ο 

πατέρας μου ήταν στο φυλάκιο με τον αδερφό μου και φοβόμασταν να μείνουμε στο 

σπίτι και πηγαίναμε στους γείτονες αλλά δεν μπορούσαμε  να είμαστε όλοι την ώρα 

σε άλλα σπίτι και γυρίσαμε στο σπίτι μας και το βράδυ ήρθαν τέσσερις ι αντάρτες στο 

σπίτι μας. Και είπαν την μάνα μου φέρε μας να φάμε και κοίταξαν το ντουλάπι και 

ζητούσαν ότι είχε και ρωτούσαν που είναι ο μπαμπάς μου. Και τους είπε είναι στην 

αστυνομία με το παιδί και αυτοί δεν το πίστευαν και της είπαν θα πυροβολήσουμε λες 

ψέματα τότε η μάνα μου τους παρακάλεσε να μην πυροβολήσουν γιατί τα παιδιά θα 

τρόμαζαν . Πηγαίνετε να ψάξετε μέσα στο σπίτι και αν βρείτε τον άντρα μου 

πυροβολήστε τον. Εγώ σας λέω αλήθεια. Τότε ένας γείτονας τους είπε η γυναίκα σας 

λέει την αλήθεια αφήστε την. Και τότε έφυγαν. 

Σχολιασμός: τεκμηριωμένη απάντηση για την κατάσταση που επικρατούσε στην 

περιοχή της Εορδαίας. Ωστόσο δεν προσφέρει στοιχεία για το πολιτικό πλαίσιο της 

εποχής, αλλά ούτε για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρο στον 

ελληνικό χώρο. 

 

6η Ερώτηση: 

Απάντηση: Η οικονομική κρίση πιστεύω ήταν τεχνητή παλιά δεν είχαμε τίποτα και 

όλα ήταν μια χαρά και τώρα παντού συμφέροντα. Η Ελλάδα είχε μεγάλο πλούτο και 

θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο μουσείο και να γινόταν μια Ελβετία και να εισρέει 

πολύ χρήμα. Δεν θέλουν ευημερία στην Ελλάδα.  Δεν θα ξεχάσω την γιαγιά μας που 

μας έλεγε ότι εκείνος που σε καλοπιάνει  και σου λέει αυτό θα σου δώσει εκείνο θα 

σου δώσω δεν έρχεται για το καλό σου έχει συμφέροντα.  Τώρα η Αμερική έχει 
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συμφέρον. Με την συμφωνία δεν συμφωνώ μας χώρισαν δεν είμαστε λαός 

αφιλόξενος αλλά όχι και να πάρουν το δικό μας όνομα. 

Σχολιασμός: τεκμηριωμένη απάντηση ως προς την οικονομία, δίνει έμφαση στους 

διεθνείς όρους, δεν υπάρχει πολιτική τεκμηρίωση για την διαφωνία με την Συμφωνία 

των Πρεσπών. 

 

3η Συνέντευξη :  Δήμητρα παρλακώστα, 85 ετών, οικιακά.  

1η ερώτηση: -//- 

Απάντηση: Η περιοχή ήταν γεμάτη λάσπες γεμάτη κτήματα και χωράφια τότε ο 

κόσμος ζούσε με λίγα πράγματα με τα ζώα και τα χωράφια. Η Εορδαία παλιά λεγόταν 

καιλάρια γιατί ζούσαν τούρκοι και μετά ονομάστηκε Πτολεμαΐδα πήρε το όνομα του 

Πτολεμαίου. 

Σχολιασμός: Πλήρης ονοματολογική απάντηση. Αρκετά περιγραφική ως προς τις 

συνθήκες διαβίωσης. Δεν γίνεται αναφορά στην μετακίνηση των πληθυσμών. 

 

 

2η Ερώτηση:-//- 

Απάντηση: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος  δεν συμφωνούσε με πολλά πράγματα ήταν 

κομμουνιστής βασάνιζε όσους δεν υπέγραφαν και δεν έκαναν  αυτό που ζητούσε. Με 

τον  πόλεμο υπέφεραν πολύ πέρασαν δύσκολα και οι γονείς μου και οι παππούδες 

μου ταλαιπωρήθηκαν.  Η Ελλάδα τότε έπρεπε να πάρει την απόφαση με ποιανού το 

μέρος έπρεπε να πάει γιατί ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν με το πλευρό των 

γερμανών.  

Σχολιασμός Αόριστη απάντηση, προσφέρει στοιχεία μόνο ως προς την άποψη του 

βασιλιά, για το αν πρέπει να συναχθεί η Ελλάδα με της δυνάμεις της Γερμανίας. Η 

υπόλοιπη απάντηση δεν προσφέρει στοιχεία, μάλιστα μπερδεύει τον αναγνώστη αφού 

αποκαλεί τον Βασιλιά Κουμουνιστή. 

 

 

3η Ερώτηση:-//- 

Απάντηση: Θυμάμαι όταν οι τούρκοι έφυγαν ήρθε ένας τούρκος και πήρε τον πατέρα 

μου η μάνα μου τότε ρωτούσε που τον πάνε.  Όλος ο κόσμος ξεριζώθηκε από τις 

προαιώνιες εστίες τους.    Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος σκοτώθηκε  και άφησε τα 

σπίτια του αν τους είχαν αφήσει να φύγουν τότε δεν θα πέθαινε κανείς. 
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Κρυβόντουσαν στα σπίτια για να μην τους σκοτώσουν. Επί πόσο καιρό οι τούρκοι 

άρπαζαν και έσφαζαν τον κόσμο. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, δίνει στοιχεία σχετικά με την συμπεριφορά προς το 

ελληνικό στοιχείο. Ωστόσο, δεν περιγράφει καθόλου το πολιτικό πλαίσιο της χώρας, 

αλλά ούτε και την κατάσταση του η οδήγησε στην μικρασιατική καταστροφή. 

 

 

4η Ερώτηση:  

Απάντηση: Μας έφερναν κομμάτια λιγνίτη και έτσι ήμασταν με τις σόμπες στα σπίτια 

μας. Με τα κάρα τον μετακινούσαν από περιοχή σε περιοχή. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, δεν κάνει αναφορά στην χρήση του από του 

Μικρασιάτες, ούτε στο πότε άρχισαν να τον χρησιμοποιούν , ούτε είναι αυτοί που τον 

ανακάλυψαν. 

 

5η Ερώτηση:  

Απάντηση: Θυμάμαι που ήμασταν στο σπίτι και είχαν ειδοποιήσει ότι θα χτυπήσουν 

οι αντάρτες από ένα χωριό και  πήγαμε εκείνο το βράδυ στο χωριό της μάνας μου και 

μας είχαν κατεβάσει κάτω στο υπόγειο για να μην μας βρουν και την άλλη μέρα ξανά 

πήγαμε πίσω στην Πτολεμαΐδα. 

Σχολιασμός: τεκμηριωμένη απάντηση για την κατάσταση που επικρατούσε στην 

περιοχή της Εορδαίας. Ωστόσο δεν προσφέρει στοιχεία για το πολιτικό πλαίσιο της 

εποχής, αλλά ούτε για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρο στον 

ελληνικό χώρο. 

 

 

6η Ερώτηση: 

Απάντηση: Δεν συμφωνώ η Μακεδονία είναι μια και είναι ελληνική και μακεδόνας 

ήταν ο Μ. Αλεξανδρής με δάσκαλο τον Αριστοτέλη  και δεν μιλούσαν σλάβικα. Μας 

φτάσανε σε ένα άσχημο σημείο οικονομικά όλοι αύται μας λένε συνεχώς ψέματα. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση ως προς την οικονομία, δεν υπάρχει πολιτική 

τεκμηρίωση για την διαφωνία με την Συμφωνία των Πρεσπών, μερική σύνδεση με 

την ιστορία της περιοχής στους αρχαίους χρόνους. 
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4η Συνέντευξη: Ειρήνη Βλαχοδήμου. 78 ετών. Οικιακά. 

1η Ερώτηση:  

Απάντηση: Η πτολεμαίδα παλιά λεγόταν καιλάρια και το όνομα ήταν τούρκικο. Ήταν 

ένα μικρό χωριό με τούρκους και μετά έφυγαν και ήρθαν οι έλληνες. Ήταν ένα φτωχό 

χωριό γεμάτο χωράφια. 

Σχολιασμός: Λιτή ονοματολογική απάντηση χωρίς τεκμηρίωση, ειδικά στην 

περίπτωση της ονοματολογίας της Πτολεμαϊδας. Περιγράφεται λιτά επίσης, οι 

συνθήκες ζωής της εποχή πριν από την χρήση του λιγνίτη, ενώ δεν υπάρχει χρονικός 

προσδιορισμός της μετακίνησης των πληθυσμών. 

 

 

2η Ερώτηση: 

Απάντηση: Θυμάμαι λίγα πράγματα. Θυμάμαι που τότε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος  

δεν συμφωνούσε με τον Βενιζέλο και είχαν  πολλές συγκρούσεις μεταξύ τους. Ο 

κόσμος τότε ταλαιπωρήθηκε πολύ ο βασιλιάς τιμωρούσε και βασάνιζε αυτούς που 

δεν συμφωνούσαν μαζί του.  

Σχολιασμός Αόριστη απάντηση, ως προς τον ΑΠΠ. Δίνονται μόνο στοιχεία για την 

ένταση μεταξύ Βενιζέλου και Βασιλιά, χωρίς όμως να δίνονται πληροφορίες για τις 

απόψεις της κάθε παράταξης. 

 

3η Ερώτηση: 

Απάντηση: Θυμάμαι από τους γονείς μου που το χωριό τους στην Τουρκία είχε 

σηκωθεί όλο μια μέρα τους ήρθε είδηση ότι πρέπει να φύγουν και να εγκαταλείψουν 

το χωριό γιατί έρχεται στρατός, όλος ο κόσμος βγήκε και έτρεχε να φύγει οι δρόμοι 

γεμάτοι κόσμο, άλλοι έφευγαν με τα κάρα τους άλλοι έτρεχαν. Οι τούρκοι δεν 

άφηναν περιθώρια στον κόσμο, έσφαζαν, έκαιγαν τα σπίτια και τις περιουσίες. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, δίνει στοιχεία σχετικά με την συμπεριφορά προς το 

ελληνικό στοιχείο. Ωστόσο, αναφέρεται λανθασμένα στους Ρώσους και δεν 

περιγράφει καθόλου το πολιτικό πλαίσιο της χώρας, αλλά ούτε και την κατάσταση 

του η οδήγησε στην μικρασιατική καταστροφή. 

 

 

4η Ερώτηση: 
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Απάντηση: Για τον λιγνίτη θυμάμαι που ξένοι τον βρήκαν έσκαβαν και βρήκαν  τον 

λιγνίτη. Όλος ο κόσμος βρήκε δουλείες στα ορυχεία και στα εργοστάσια.  

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, δεν κάνει αναφορά στην χρήση του από του 

Μικρασιάτες, ούτε στο πότε άρχισαν να τον χρησιμοποιούν , ούτε είναι αυτοί που τον 

ανακάλυψαν. 

 

 

5η Ερώτηση:  

Απάντηση: Θυμάμαι  αυτός ο πόλεμος δεν είχε τέλος, ο κόσμος ήταν πεινασμένος,  

έκλαιγαν δεν ήξεραν τι θα απογίνουν. Σφάζονταν μεταξύ τους. Πολλούς  τους 

έπιασαν αιχμαλώτους και κανείς δεν έμαθε τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι. Τράβηξαν 

πολλά και πέρασαν πολύ δύσκολα, άφησαν τα παιδιά τους, χάσανε τους ανθρώπους 

τους, τα σπίτια τους. 

Σχολιασμός: Ελαφρός αόριστη απάντηση. Ωστόσο δεν προσφέρει στοιχεία για το 

πολιτικό πλαίσιο της εποχής, αλλά ούτε για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που 

έλαβαν χώρο στον ελληνικό χώρο, ούτε και για τις συνθήκες στην περιοχή της 

εορδαίας. 

 

6η Ερώτηση: 

Απάντηση: Δεν συμφωνώ γιατί μια είναι η Μακεδονία δεν μπορεί να υπάρξει άλλη. 

Μας έχουν προδώσει και θέλουν να μας αποτελειώσουν σαν Ελλάδα. Η κρίση θα 

γινόταν κάποια στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν θα αλλάξουν. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση ως προς την οικονομία, και την πολιτική 

τεκμηρίωση για την διαφωνία με την Συμφωνία των Πρεσπών. 

 

5η Συνέντευξη: Xρύσα Τσαρελάκη, 86 ετών. Οικιακά. 

1η ερώτηση: 

Απάντηση: θυμάμαι ένα φτωχό χωριό με λίγα πράγματα ο κόσμος δούλευε στα 

χωράφια και στα ζώα. Το όνομα το έδωσαν οι τούρκοι παλιά την πόλη την έλεγαν 

καιλάρια. 

Σχολιασμός: Λιτή ονοματολογική απάντηση χωρίς τεκμηρίωση, δεν γίνεται εκτενής 

αναφορά της κατάστασης της περιοχής. Επίσης, δεν γίνεται αναφορά στο όνομα 

Πτολεμαϊδα. Δεν γίνεται αναφορά στην μετακίνηση των πληθυσμών, ούτε για ποιο 

λόγο έγιναν, ούτε πότε. 
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2η Ερώτηση: 

Απάντηση: Ο κόσμος πέρασε από μεγάλο κακό ο βασιλιάς δεν ήταν κοντά στον 

κόσμο δεν έδωσε αυτά που έπρεπε να δώσει στους φτωχούς. Ο πόλεμος αποτελείωσε 

τον κόσμο πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, έχασαν τις οικογένειες τους, ο κόσμος είχε 

κουραστεί. 

Σχολιασμός Αόριστη απάντηση, αναφέρεται στην κατάσταση την οποία περιήλθε η 

περιοχή λόγω του Α.Π.Π. χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στην θέση του Βασιλιά ή 

του Βενιζέλου. Δεν γίνεται αναφορά με ποιους συμμετείχε η Ελλάδα, ούτε ποιες 

δυνάμεις ήταν στην περιοχή. 

 

3η Ερώτηση: 

Απάντηση: Όλος ο κόσμος σηκώθηκε και έφυγε οι τούρκοι έσφαζαν και έπαιρναν τις 

περιουσίες και τα ζώα των ανθρώπων. Πολύ πόνεσαν και βασανίστηκαν θυμάμαι που 

η μάνα μου φοβόταν μην μας κάνουν τίποτα μην πάρουν κάποιο από τα αδέρφια μου. 

Θυμάμαι εικόνες με νεκρούς στους δρόμους , τα ουρλιαχτά και  τον κόσμο που 

έτρεχε να σωθεί και να φύγει. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, δίνει στοιχεία σχετικά με την συμπεριφορά προς το 

ελληνικό στοιχείο. Ωστόσο, αναφέρεται λανθασμένα στους Ρώσους και δεν 

περιγράφει καθόλου το πολιτικό πλαίσιο της χώρας, αλλά ούτε και την κατάσταση 

του η οδήγησε στην μικρασιατική καταστροφή. 

 

4η Ερώτηση: 

Απάντηση: Ήρθαν οι γερμανοί και έσκαψαν και βρήκαν τον λιγνίτη και για πολλά 

ακόμη χρόνια θα υπάρχει. Πολλά εργοστάσια φτιάχτηκαν και ο κόσμος δούλεψε και 

μέχρι σήμερα δουλέυει. 

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, δεν κάνει αναφορά στην χρήση του από του 

Μικρασιάτες, ούτε στο πότε άρχισαν να τον χρησιμοποιούν.  

 

5η Ερώτηση: 

Απάντηση: Αδέρφια μάλωναν με αδέρφια, ο κόσμος πολεμούσε μεταξύ τους οι 

αντάρτες έκλεβαν και έπαιρναν τα παιδιά και τις περιουσίες. Ήρθαν οι ξένοι και μας 

έφεραν τον πόλεμο ανάμεσα μας.  

Σχολιασμός: Αόριστη απάντηση, δεν δίνει καμία πληροφορία με ιστορική σημασία. 
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6η Ερώτηση: 

Απάντηση: Η κρίση μας έφτασε σε άσχημες συνθήκες κάθε μέρα μας κόβουν και μας 

κόβουν από παντού πώς να ζήσεις με 300 ευρώ;  Τι να πληρώσεις; Είναι δύσκολοι οι 

καιροί. Δεν συμφωνώ καθόλου με το όνομα τίποτα δεν γίνεται γι καλό μας λένε όλο 

ψέματα. 

Σχολιασμός: τεκμηριωμένη απάντηση ως προς την οικονομία, δεν υπάρχει πολιτική 

τεκμηρίωση για την διαφωνία με την Συμφωνία των Πρεσπών. 

 

 

                                ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από την χρήση των συνεντεύξεων φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες δεν φαίνεται να γνωρίζουν ή να θυμούνται ακριβώς, λεπτομέρειες ή 

και σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία επηρέασαν σημαντικά την πορεία της 

περιοχής στην οποία ζουν.  

Οι άνδρες μάλιστα φαίνεται να είναι περισσότερο φειδωλοί στις απαντήσεις 

τους ειδικά για γεγονότα που τοποθετούνται κοντά στην αρχή της ζωής τους, όπως 

είναι η Μικρασιατική Καταστροφή. Αντίθετα, οι γυναίκες παρουσιάζουν μια 

μεγαλύτερη διάθεση να συμμετέχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ωστόσο, ότι οι 

πληροφορίες που δίνουν ταυτίζονται με τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα.  

Αντίθετα, στις ερωτήσεις που σχετίζονται με πιο πρόσφατα θέματα, όπως 

είναι η οικονομική κρίση και η συμφωνία των Πρεσπών, οι απαντήσεις, συνολικά 

των συμμετεχόντων, φαίνεται ότι είναι πιο σχετικές. Μάλιστα συνδυάζονται με τον 

δεύτερο πυλώνα της έρευνας που είναι η χρήση του Λιγνίτη στην περιοχή. Σχεδόν 

όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται την μεταφορά τεχνογνωσίας από την Μικρά 

Ασία, αλλά και την σημαντική βελτίωση που υπήρχε στο βιοτικό επίπεδο της 

περιοχής. Ο λόγος είναι ότι θεωρούν πως ο λιγνίτης μετέτρεψε την Εορδαία, από μια 

λασπωμένη περιοχή , όπου ο πληθυσμός καλλιεργούσε μόνο χωράφια, σε ενεργειακό 

κέντρο με την εγκατάσταση εργοστασίων. 

Εν κατακλείδι, η προφορική ιστορία, των συμμετεχόντων  μπορεί να ενέχει 

ορισμένες αδυναμίες ή παραλείψεις  σε σημαντικά ίσως ιστορικά στοιχεία, προσφέρει 

όμως πληροφορίες για την τοπική ιστορία καθώς και μικρά ιστορικά γεγονότα τα 

οποία δεν μπορεί να γνωρίζει ένας ιστορικός ο οποίος δεν τα έχει βιώσει Τέλος, 
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επιβεβαιώνει την άποψη ότι ο καθένας βιώνει και κρίνει τα γεγονότα με βάση τη δική 

του οπτική γωνία, γεγονός που επηρεάζεται από την ηλικία και το φύλο του. 
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