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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   Η εν λόγω εργασία αποτελεί μια διατριβή της τοπικής ιστορίας του χωριού της Μελίτης, ένα 
κοινωτικό διαμέρισμα που υπάγεται στον νομό Φλώρινας. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία 
συνθέτει την παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου του χωριού, ζητημάτων εκπαίδευσης, 
πολιτισμού και ταυτοτήτων και καταγραφή και ανάλυση συνεντεύξεων, οι οποίες 
επικεντρώνονται στις στάσεις των κατοίκων του χωριού, που σχετίζονται με εκπαιδευτικά, 
πολιτισμικά, γλωσσικά, ιστορικά θέματα και θέματα ταυτότητας. 

   Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται εισαγωγικές πληροφορίες, όπου περιλαμβάνονται ο 
σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της εργασίας, η περιγραφή των πηγών, καθώς και η 
μεθοδολογία της έρευνας, η οποία απαρτίζεται από ένα συνονθύλευμα της ιστορικής 
ερμηνευτικής μεθόδου, της προφορικής ιστορίας, της ανάλυσης περιεχομένου και της 
διαδικασίας συλλογής δεδομένων από κοινού με τον σχεδιασμό της έρευνας. 

   Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικά και δημογραφικά στοιχεία για την κοινότητα 
Μελίτης, όπως η ιστορία της ονομασίας, γεωγραφικά και διοικητικά δεδομένα και 
πληροφορίες για τον πληθυσμό του χωριού και τη σύνθεσή του στο πέρασμα των χρόνων. 

   Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αναφορά του ιστορικού πλαισίου της περιοχής, το 
οποίο οριοθετείται μεταξύ της Οθωμανικής περιόδου, οπότε εντοπίζεται η πρώτη αναφορά 
στη Μελίτη, με την ονομασία Βοσταράνη, σε ένα οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο του 15ου 
αιώνα, και της περιόδου του Εμφυλίου πολέμου. Αναλυτικότερα, η ιστορική αναδρομή έχει ως 
αφετηρία την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, έπειτα γίνεται η μετάβαση στην περίοδο 
κατά την οποία ξεσπούν οι συγκρούσεις ανάμεσα στους εξαρχικούς και πατριαρχικούς, οι 
οποίες είχαν σαν κατάληξη το ξέσπασμα του Μακεδονικού Αγώνα. Στη συνέχεια, περιγράφεται 
το κλίμα μετά την ένταξη της περιοχής στο ελληνικό κράτος και την κατάσταση που επικράτησε 
με την έλευση των προσφύγων. Το κεφάλαιο καταλήγει με τα δύο ιστορικά γεγονότα, που 
επηρέασαν την ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας, την κατοχική περίοδο και την περίοδο του 
Εμφυλίου πολέμου. 

   Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον θεματικό άξονα της εκπαίδευσης, εστιάζοντας στο 
εκπαιδευτικό συγκείμενο, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μελίτης, τα οποία λειτούργησαν 
μέσα στα χρόνια, και στις εκθέσεις των Επιθεωρητών, οι οποίες δίνουν φως σε πτυχές όπως το 
διδακτήριο του Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου, το μαθητικό και to εκπαιδευτικό 
δυναμικό, από το 1918 μέχρι το 1933. 

   Ο τομέας του πολιτισμού είναι ο κεντρικός άξονας του πέμπτου κεφαλαίου, με βασικά 
θέματα τους αδριάντες των δύο Μακεδονομάχων, που δεσπόζουν στην κεντρική πλατεία, τη 
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μουσικοχορευτική παράδοση της Φλώρινας, το πανηγύρι της Μελίτης, καθώς και τους 
πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι έχουν δράσει στο χωριό ανά διαστήματα. 

   Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση της θεματικής ενότητας των ταυτοτήτων, 
προσδιορίζοντας την έννοια και τη σημασία που έχει λάβει ως όρος στην περιοχή της 
Φλώρινας. Το κεφάλαιο κλείνει με τη διευκρίνηση της ταυτότητας των ντόπιων, Σλαβόφωνων 
ή Σλαβομακεδόνων, μια ταυτότητα που πρεσβεύει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της 
περιοχής. 

   Το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί το ερευνητικό κομμάτι της παρούσας εργασίας, στο οποίο 
διεξάγονται τα αποτελέσματα της έρευνας με τη χρήση της ανάλυσης περιεχομένου και 
σύμφωνα με την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. Πραγματοποιείται η κατηγοριοποίηση και 
υποκατηγοριοποίηση του υλικού, με βάση τις απαντήσεις που προέκυψαν από το δείγμα της 
έρευνας. 

   Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, αναφέρονται οι διαπιστώσεις στις οποίες 
κατέληξε η ερευνήτρια μετά τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων του ερευνητικού μέρους. 

Λέξεις- κλειδιά: Μελίτη, Φλώρινα, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Ταυτότητες 
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ABSTRACT 

   The present work is a dissertation on the local history of the village Meliti, a local district 
which belongs to the prefecture of Florina. In particular, this paper is a presentation of the 
historical context of the village, issues of education, culture and identities and recording and 
analysis of interviews, which focus on the attitudes of the villagers, related to educational, 
cultural, linguistic, historical and identity issues.  

   The first chapter provides introductory information, which includes the purpose and 
individual objectives of the work, the description of the sources, as well as the methodology of 
the research, which consists of a patchwork of historical interpretive method, oral history, 
content analysis and data collection process together with research design. 

   The second chapter presents general and demographic data for Meliti’s community, such as 
the history of the name, geographical and administrative data and information about the 
population of the village and its composition over the years.   

   The third chapter focuses on the report of the historical context of the region, which is 
delimited between the Ottoman period, when the first reference is made to Meliti, named 
Vostarani, in an Ottoman tax warehouse of thw 15th century, and the period of the Greek Civil 
War. More specifically, the historical retrospection begins with the period of Ottoman rule, 
then the transition to the period during which the conflicts between the exarchs and the 
patriarchs erupt, which ended in the outbreak of the Macedonian Struggle. Then, the situation 
after the accession to the Greek state and the situation that prevailed with the arrival of the 
refugees is described. The chapter concludes with two events that affected the wider region of 
Florina, the occupation period and the period of the Greek Civil War. 

   The fourth chapter focuses on the thematic axis of education, focusing on the educational 
context, the educational institutions of Meliti, which operated over the years, and the reports 
of Inspectors, which shed light on aspects such us the elementary school and kindergarten, th 
student and educational staff, from 1918 to 1933. 

   The cultural sector is the central axis of the fifth chapter, with the main themes of the two 
Macedonian fighters, which dominate the main square, the music and dance tradition of 
Florina, the festival of Meliti, as well as the cultural associations that have operated in the 
village from time to time.  

   The sixth chapter includes the analysis of the identities’ unit, determining the meaning, 
affinity and significance of understood and known terms in the region of Florina. The chapter 
closes with textual clarification of the identity of the locals in Florina, Slavic speakers or Slavo-
Macedonians, a demographic label that represents the majority of the area’s population. 
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   The seventh chapter is the research part of the present work, in which the results of 
qualitative and quantitative analysis are provided using the content study as its base. The 
material is categorized and subcategorized, based on the answers obtained from the research 
sample. 

   In the eighth and last chapter of the paper, the post research findings and results of the 
researcher are mentioned. 

Keywords: Meliti, Florina, Education, Culture, Civilization, Identities 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ  

   Σκοπό της παρούσας εργασίας με τίτλο «Εκπαίδευση, πολιτισμός και ταυτότητες στη Μελίτη 
Φλώρινας συγκροτεί η συλλογή, καταγραφή, μελέτη, αξιοποίηση και ανάδειξη των στοιχείων 
που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα. Τα στοιχεία προκύπτουν από ποικίλες πηγές, πρωτογενείς 
και δευτερογενείς, ενώ η καταγραφή, επεξεργασία και συσχέτισή τους, αποσκοπεί στην πλήρη 
ερμηνεία και παρουσίαση των διεξαγομένων δεδομένων, τα οποία σχετίζονται με ζητήματα  
εκπαίδευσης, πολιτισμού και ταυτοτήτων στο οικιστικό παράδειγμα της Μελίτης. 

   Το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας βασίζεται κυρίως σε προσωπικές μαρτυρίες των 
κατοίκων του χωριού για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού και ταυτοτήτων όπως αυτοί τα 
βίωσαν και εξακολουθούν να τα βιώνουν. Συμπληρωματικά, έχει μελετηθεί και καταγραφεί το 
ιστορικό πλαίσιο της Μελίτης από την Οθωμανική περίοδο και έπειτα, το εκπαιδευτικό 
συγκείμενο και τα αρχεία των Επιθεωρητών της εκπαίδευσης από το 1918 έως το 1934, το 
πολιτισμικό συγκείμενο και τα ζητήματα των ταυτοτήτων της περιοχής. 

   Ακολούθως, οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: 

1. Να μελετηθούν τα αρχεία και η σχετική βιβλιογραφία, ώστε να καταγραφεί το παρελθόν του 
χωριού, με σκοπό τη διεξαγωγή της ιστορίας του. 

2. Να καταγραφούν στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις ταυτότητες, 
ώστε να υπάρχει μια συνοχή με το ερευνητικό μέρος, το οποίο αποτελείται από τις 
συνεντεύξεις. 

3. Να διερευνηθεί η ταυτότητα των κατοίκων της Μελίτης. 

4. Να αναδειχθούν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σύγκριση με τα δημογραφικά 
στοιχεία. 

5. Να παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό σύστημα και η εξέλιξή του στο πέρασμα των χρόνων μέσα 
από τα μάτια των κατοίκων.  

6. Να διεξαχθούν διάφορα πορίσματα από τη συμμετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
εκδηλώσεις. 

7. Να κατηγοριοποιηθούν τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν από τους θεματικούς άξονες της 
γλώσσας και της ταυτότητας των κατοίκων.  

1.2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ 
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   Για τη διεξαγωγή της έρευνας μελετήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πρωτογενείς και 
δευτερογενείς πηγές. Αναλυτικότερα, μελετήθηκαν τα αρχεία Επιθεωρητών, τα οποία 
αντλήθηκαν από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και συνέβαλαν στη συγκρότηση του ιστορικού 
συγκειμένου της θεματικής ενότητας της εκπαίδευσης και αναφέρονται σε στοιχεία για τα 
σχολεία της κοινότητας, όπως οι κτιριακές υποδομές, το μαθητικό και το εκπαιδευτικό 
δυναμικό. Οι αδριάντες του χωριού, που απεικονίζουν δύο Μακεδονομάχους, τον Μπραγιάννη 
και τον κρητικό Βολάνη, είναι πηγές που εντάσσονται στον θεματικό άξονα του πολιτισμού. 
Αξιοποιήθηκαν και καταγράφηκαν τα καταστατικά των συλλόγων, τα οποία δημοσιεύονται 
στην παρούσα έρευνα μετά από παραχώρηση των ιδιοκτητών αλλά και μετά από έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στο Πρωτοδικείο Φλώρινας. Τα ΦΕΚ είναι μια επιπρόσθετη πηγή που 
περιέχει διάφορες πληροφορίες για την κοινότητα της Μελίτης.  

   Οι συνεντεύξεις των κατοίκων ως προφορικές μαρτυρίες αποκάλυψαν δεδομένα τα οποία 
δεν στερούνται αξίας των έγκυρων δημοσιευμένων ή και αδημοσίευτων γραπτών πηγών. 
Ωστόσο, οι συνεντεύξεις προσέφεραν, στο σύνολό τους, εμπλουτισμένα στοιχεία στην έρευνα. 
Μια επιπλέον πηγή που χρησιμοποιήθηκε είναι ο τοπικός τύπος, όπου αυτός κρίθηκε 
απαραίτητος για την ενίσχυση ορισμένων γεγονότων και αναφορών.  

   Η βιβλιογραφία ήταν άκρως βοηθητική για τη διεξαγωγή της ιστορικής έρευνας και τη 
σκιαγράφηση του ιστορικού πλαισίου, με σκοπό να κατανοηθούν καλύτερα οι συνθήκες που 
επικράτησαν στο χωριό ανά περίοδο. 

1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

   Η παρούσα εργασία εντάσσεται στην κατηγορία των ιστορικών ερευνών και για τη διεξαγωγή 
της χρησιμοποιήθηκε, αρχικά, η ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος, για τη διεκπεραίωση του 
πρώτου σκέλους, το οποίο απαρτίζεται από το ιστορικό πλαίσιο και την ανάλυση των βασικών 
θεμάτων της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των ταυτοτήτων και, εν συνεχεία, η ανάλυση 
περιεχομένου που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των συνεντεύξεων. 

   Για τη διεκπεραίωση της εν λόγω διπλωματικής εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, για την 
ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας, που την πλαισιώνει, συγκεντρώθηκαν συνολικά 50 
συνεντεύξεις, οι οποίες παραχωρήθηκαν από κατοίκους της Μελίτης, διαφόρων ηλικιακών 
ομάδων, μορφωτικών επιπέδων και επαγγελμάτων. 

1.3.1. Ιστορική ερμηνευτική μέθοδος 

   Η εκκίνηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της ιστορικής ερμηνευτικής 
μεθόδου. Η ιστορική έρευνα έχει οριστεί ως ο πλέον συστηματικός και αντικειμενικός 
εντοπισμός, η εκτίμηση και σύνθεση μαρτυριών, με σκοπό να θεμελιωθούν διάφορα γεγονότα 
και να διεξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα πεπραγμένα του παρελθόντος. Μέσα από την 
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αναζήτηση και συγκέντρωση δεδομένων από τις πρωτογενείς πηγές καταβάλλεται η 
προσπάθεια αναδόμησης, η οποία αποσκοπεί στην αναπαράσταση μιας προηγούμενης 
περιόδου. Η αναδόμηση αυτή έχει ως στόχο την απόδοση μιας ολιστικής οπτικής, αφού ως 
μέθοδος αναζήτησης προσπαθεί να θέσει τα όρια μια συγκεκριμένης περιόδου και να την 
αναλύσει εντός των κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών και πνευματικών πλαισίων, στα 
οποία τοποθετείται. Η ιστορική έρευνα ως μέρος της μεθοδολογίας της έρευνας δεν 
επικεντρώνεται μόνο στα ειδικά στοιχεία που προκαλούν τις εκάστοτε συνθήκες, αλλά και σε 
μια γενικευμένη άποψη των καταστάσεων, μια προσπάθεια η οποία προκειμένου να 
επιτευχθεί είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από έντονη διαμάχη και αμφισβήτηση. Η 
δυσκολία που κυριαρχεί στη συγκέντρωση επαρκών δεδομένων από τις προσωπικές 
μαρτυρίες, ντοκουμέντα και παρατηρήσεις άλλων καθιστά την ιστορική έρευνα ένα από τα πιο 
δύσκολα είδη έρευνας, αναφορικά με την επιτυχία της διεξαγωγής της1. 

   Τα δεδομένα και η ερμηνεία τους οφείλουν την ύπαρξή τους στον εκάστοτε ερευνητή, 
επομένως τα ιστορικά γεγονότα ενδέχεται να είναι αντικειμενικά και ανεπανάληπτα, ο 
ιστορικός λόγος όμως είναι κατασκευασμένος και κατά συνέπεια οι ιστορικές ερμηνείες να 
ποικίλουν2. Έτσι, λοιπόν, η ιστορία μπορεί να μην είναι αντικειμενική και ουδέτερη, αλλά 
παραμένει έγκυρη ως επιστήμη. Η εγκυρότητα αυτή προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση του 
ρόλου της ιστορικής επιστήμης, από την πλευρά του ερευνητή, ο οποίος οφείλει να ελέγχει, να 
κρίνει και να διασταυρώνει τις πηγές του, όπως επίσης και να τις ερμηνεύει εντάσσοντάς τις 
στο κοινωνικό και πολιτικό τους πλαίσιο.  

   Οι ιστορικές μελέτες από τη φύση τους χρήζουν ποιοτικής ανάλυσης, τουλάχιστον στο 
μεγαλύτερό τους μέρος, και αυτό είναι η απόρροια της σύνθεσης του βασικού τους 
αντικειμένου, το οποίο αποτελείται κυρίως από λεκτικό και συμβολικό υλικό, τα οποία είναι 
αποτέλεσμα του παρελθόντος κάποιας κοινωνίας ή κουλτούρας3. 

   Στον χώρο της εκπαίδευσης η ιστορική έρευνα είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, καθώς 
μέσα από τη μελέτη και την ερμηνεία της ιστορίας της εκπαίδευσης συμπεραίνουμε διάφορα 
στοιχεία που σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά προβλήματα, γίνεται κατανοητή η προέλευση 
των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων, ο τρόπος και η αιτία ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών θεωριών και πρακτικών. Ως αποτέλεσμα, γίνεται δυνατή η δημιουργία βάσεων 
για μεγαλύτερη πρόοδο και ανάπτυξη. Με τη χρήση της ιστορικής έρευνας μπορούν να 

                                                           
1 Cohen L., Manion, L., Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 271. 
2 Κόκκινος, Γ. (1998). Από την ιστορία στις ιστορίες : προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την 
επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
3 Cohen L., Manion, L., Morrison, K. ο.π. 
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κατανοηθούν καλύτερα οι σχέσεις εκπαίδευσης και πολιτικής, σχολείου και κοινωνίας και 
δασκάλου με μαθητή4. 

1.3.2. Προφορική ιστορία 

   Οι συνεντεύξεις αποτελούν το επόμενο μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για 
την ανάπτυξη της παρούσας εργασίας. Η προφορική ιστορία ως είδος της μεθοδολογίας 
ιδρύθηκε το 1948 σαν μια σύγχρονη μέθοδος της ιστορικής τεκμηρίωσης. Ο ιστορικός Allan 
Nevins ήταν αυτός που ξεκίνησε να ηχογραφεί τις αναμνήσεις ατόμων που διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο στην αμερικανική πολιτική ζωή5.  

   Στο ελληνικό προσκήνειο η προφορική ιστορία δεν έχει μεγάλη χρονική παρουσία. Στα τέλη 
του 19ου αιώνα μέχρι και τα μέσα του 20ου ήταν ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε εκτενώς 
από τους λαογράφους, οι οποίοι κατέγραφαν μορφές της προφορικής παράδοσης, όπως 
διηγήσεις, μύθους και παραμύθια, έθιμα και τραγούδια, καθώς θεωρούσαν πως αυτές οι 
λαϊκές εκφάνσεις είχαν υποτιμηθεί, παρά την ιστορική και πολιτισμική τους αξία. Η 
καταγραφή της προφορικής ιστορίας άρχισε να χρησιμοποιείται πιο συστηματικά στη δεκαετία 
του 1950, όταν ξεκίνησε η χρήση του μαγνητοφώνου στις έρευνες. Οι κοινωνικές και πολιτικές 
μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση οδήγησαν στην 
εκτίμηση του λαϊκού πολιτισμού, μέσω της αντίληψης της ιστορικής αλλαγής. Η Άλκης 
Κυριακίδου- Νέστορος  ανήκει στους πρώτους υποστηρικτές του προφορικού λόγου, μέσα από 
τις αφηγήσεις του προσωπικού βίου, και το αντιμετώπισε ως ένα μέσο κατανόησης των 
εσωτερικών, ασυνειδήτων επιπέδων της κοινωνικής εμπειρίας και ιστορικής ερμηνείας6. 

   Τα στάδια από τα οποία διακρίνεται η προφορική ιστορία, συμφωνα με τον Marschal Me 
Luhan είναι αρχικά η προφορική περίοδος, η οποία αντιπροσωπεύει το στάδιο πριν την 
εφεύρεση της γραφής, ακολουθεί η γραπτή περίοδος, όπου εμφανίζεται η γραφή, τη θέση της 
οποίας παίρνει αργότερα ο τύπος, και, τέλος, η ηλεκτρονική περίοδος, στη διάρκεια της οποίας 
πραγματοποιείται η στροφή στον προφορικό λόγο7. 

   Με την προφορική ιστορία εμφανίζεται μια νέα και διαφοροποιημένη διάσταση στην 
ανασύνθεση του παρελθόντος. Ο άνθρωπος πλεόν έρχεται στο επίκεντρο της ιστορικής 
έρευνας, η οποία αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα και προϋποθέτει τη συνεργασία αλλά και την 
αλληλεπίδραση. Ο ιστορικός ερευνητής βγαίνει από το γραφείο, τη βιβλιοθήκη, το 
πανεπιστημιακό ίδρυμα και προσεγγίζει τους ανθρώπους, αφουγκραζόμενος τη φωνή ακόμα 
και των κοινωνικά περιθωριοποιημένων. Προβάλλεται, έτσι, η δυνατότητα σε μειονοτικές 

                                                           
4 Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. ο.π. 
5 Thompson, P. (2002). Φωνές από το παρελθόν. Προφορική Ιστορία. Αθήνα: Πλέθρον. 
6 Thompson, P. ο.π. 
7 McLuhan, M. (1971). Understanding Media: The Extensions of Man. London: Sphere Books Ltd. 
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κοινωνικές ομάδες να εκφέρουν άποψη και να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους. Οι δηλώσεις 
των κρατούντων αντιπαραβάλλονται, επιβεβαιώνονται και συμπληρώνονται με μαρτυρίες των 
πολλών, απλών και μη προνομιούχων ανθρώπων. Αξιοποιείται ο λόγος των κατωτέρων, στον 
οποίο δίνεται περισσότερη προσοχή και συγκροτείται με αυτόν τον τρόπο μια πλήρης, 
προφορική και δίκαιη ιστορία8. 

   Όταν η ανασύνθεση της ιστορίας πραγματοποιείται με τη μέθοδο της προφορικής ιστορίας, 
τότε η ανασύνθεση εξαρτάται από το κάθε άτομο, ανεξαρτήτου ηλικίας, κοινωνικής τάξης και 
εκπαιδευτικής κατάρτισης. Με την προφορική ιστορία κάθε ατομική ζωή έχει ουσία και 
σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το προσωπικό έργο, οι αξίες και οι ιδέες του κάθε 
ατόμου9. 

   Μέσα από το βασικό εργαλείο της προφορικής ιστορίας, το οποίο είναι η συνέντευξη, η 
ερευνητική διαδικασία ενώνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικών τάξεων, με 
συνέπεια την αλληλοκατανόηση των εκάστοτε αξιών και τον αλληλοσεβασμό του θάρρους που 
δείχνουν άτομα χωρίς κανένα προνόμιο και οι οποίοι δεν είχαν ποτέ ως τώρα την ευκαιρία να 
σταθούν στο επίκεντρο της ιστορικής έρευνας. Εντούτοις, η ανασύνθεση του παρελθόντος με 
τη βοήθεια της συνέντευξης προϋποθέτει την ανάπτυξη οικειότητας, αλληλοσεβασμού, 
εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ του ιστορικού ερευνητή και του πληροφορητή. 

   Η διερεύνηση των πτυχών του παρελθόντος με τον προφορικό λόγο εντάσσει την ιστορική 
έρευνα σε μια διαφορετική διάσταση, σε αντίθεση με τον γραπτό, κυρίως λόγω της αδυναμίας 
του γραπτού να συμπεριλάβει στοιχεία που αναδεικνύονται με την αυθόρμητη έκφραση των 
συναισθημάτων και της λεκτικής ή μη επικοινωνίας του πληροφορητή με τον ιστορικό 
ερευνητή. Στον προφορικό λόγο κυριαρχεί το συγκινησιακό στοιχείο, το οποίο επιτρέπει να 
εξωτερικευθούν πολύτιμες πτυχές, που με διαφορετικό τρόπο ελλοχεύει τον κίνδυνο της 
απουσίας10. Ακολούθως, η εγκυρότητα των πηγών αποτελεί μια διαφορετική αξιόπιστη λύση, 
η οποία δεν απορρέει από την προσκόλληση στα γεγονότα, αλλά στην απόκλιση από αυτά και 
στην ενεργοποίηση της φαντασίας και του συμβολισμού της επιθυμίας11. 

   Τα ιστορικά στοιχεία που αντλούνται ως μαρτυρίες της προφορικής αφήγησης εντάσσονται 
στην κατηγορία των πρωτογενών πηγών. Παράλληλα, ως νέα στοιχεία προβάλλουν τη 
δυνατότητα να ενισχύσουν, να μετασχηματίσουν και να αλλάξουν ριζικά τα προϋπάρχοντα 
δεδομένα της ιστορικής έρευνας. Ωστόσο, προϋπόθεση αυτού είναι να επιτραπεί στους 
ανθρώπους να έρθουν μπροστά και να παραθέσουν μαρτυρίες τους. Το παρελθόν 

                                                           
8 Thompson, P. ο.π., σελ. 33. 
9 Thompson, P. ο.π., σελ. 50. 
10 Passerini, L. (1998). Σπαράγματα του 20ού αιώνα . Η Ιστορία ως βιωμένη εμπειρία. Αθήνα: Νεφέλη, σελ. 290. 
11 Portelli, A. (1998). What makes oral history different.  Στο Perks & Thomson A. (επιμ.) Τhe oral history reader, 
σελ. 68. 
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σχηματίζεται από τις φωνές των ανθρώπων, οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ στο προσκήνιο της 
επιστήμης της ιστορίας. Στην προφορική ιστορία, τα άτομα και οι αναμνήσεις τους, τα 
βιώματά τους είναι τα υποκείμενα και όχι τα αντικείμενα μελέτης, αφού μέσα από τις 
εμπειρίες τους δημιουργείται ιστορία. Κατά συνέπεια, παράγεται μια ιστορία αληθινή, 
ζωντανή και πιο εμπλουτισμένη12. 

1.3.3. Ανάλυση περιεχομένου 

  Για την επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τη διαδικασία των συνεντεύξεων 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στη 
διεθνή έρευνα και θεωρείται κατάλληλη για την ανάλυση κάθε ποιοτικού υλικού. Ως ανάλυση 
περιεχομένου ορίζεται η μέθοδος ανάλυσης υλικού και η μετατροπή του σε μορφή ποσοτικών 
δεδομένων. Αποτελεί ένα είδος ερευνητικής μεθόδου με πολλαπλούς σκοπούς και οφείλει την 
ανάπτυξή του στην προσπάθεια διερεύνησης ενός ευρέως φάσματος ζητημάτων, που 
αποσκοπούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Παράλληλα, εφαρμόζεται σε επιλεγμένες μρφές 
της ιστορικής έρευνας για τον τομέα της εκπαίδευσης13. 

   Οι κατάλληλες κατηγορίες και οι μονάδες ανάλυσης αποτελούν τον στόχο των προσεγγίσεων 
της ανάλυσης περιεχομένου και έτσι αντικατοπτρίζεται η αρχική θεώρηση ενός γραπτού 
μνημείου ενώ, παράλληλα, καλύπτεται το περιεχόμενο. Αυτό έχει σαν συνέπεια να καθιστάται 
η μονάδα ανάλυσης ως το βασικό κριτήριο για να αποδελτιωθεί το υλικό, αφού προηγηθεί η 
ταξινόμηση σε κατηγορίες14. 

   Για τη μελέτη της παρούσας εργασίας παραγματοποιήθηκε ο συνδυασμός της ποιοτικής και 
της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Η ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για την 
καταγραφή και περιγραφή του υλικού που προέκυψε από τις συνεντεύξεις, σε όλους τους 
θεματικούς άξονες. Η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε μετά από την 
κωδικοποίηση των δεδομένων και ποσοτική τους παρουσίαση. 

 1.3.4. Διαδικασία συλλογής δεδομένων- Σχεδιασμός της έρευνας 

   Οι συνεντεύξεις ήταν το εργαλείο της προφορικής ιστορίας που αξιοποιήθηκε στην παρούσα 
εργασία. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε πενήντα άτομα, με συνομιλία κατα 
πρόσωπο. Η διαδικασία των συνεντεύξεων ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 και ολοκληρώθηκε 
τον Μάρτιο του 2020. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε κατοίκους της Μελίτης ή πρώην 
κατοίκους της Μελίτης, με μοναδική προϋπόθεση να έχουν φοιτήσει σε κάποιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα της Μελίτης. Η διαδικασία της εύρεσης ατόμων που θα συμμετείχαν στην έρευνα 

                                                           
12 Thompson, P. ό.π., σελ. 31-35, 53 και 155. 
13 Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. ο.π., σελ.282. 
14 Holsti, O. R. (1969). Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Philadelphia: Addison-Wesley 
Publishing Co. 
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κατέστη επίπονη, καθώς υπήρξαν κάποιοι που αρνήθηκαν να συμμετέχουν, είτε από την 
στιγμή που τους προτάθηκε η συμμετοχή στην έρευνα είτε στο άκουσμα ορισμένων 
ερωτήσεων. Εντούτοις, με τη συμβολή του ντόπιου πληθυσμού κατέστη δυνατή η 
διεκπεραίωση του σταδίου των συνεντεύξεων, παρά τη μεγάλη καθυστέρηση. Οι συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις ανοιχτού 
τύπου της ημιδομημένης συνέντευξης προσέφεραν τη δυνατότητα στους συνεντευξιαζομένους 
να αποδοθούν σε έναν πιο λεπτομερή προσδιορισμό της κατάστασης με βάση τις δικές τους 
εμπειρίες και την ανάδειξη ζητημάτων που αυτοί θεωρούσαν ότι είναι σημαντικά. Η 
διατύπωση των ερωτήσεων ακολούθησε ορισμένες πτυχές. Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες 
σε απλή μορφή, ενώ ήταν αναγκαίο να είναι προσεκτικά διατυπωμένες, ώστε να μην 
υπάρχουν ασάφειες στις απαντήσεις. Με την αποκωδικοποίηση των συνεντεύξεων προέκυψαν 
διάφοροι θεματικοί άξονες, κατηγορίες και υποκατηγορίες και στη συνέχεια αναλύθηκαν σε 
συνδυασμό με τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. 

   Στην έρευνα συμμετείχαν 50 άτομα, από τους οποίους οι 27 ανήκουν στο γυναικείο φύλο και 
οι 23 στο ανδρικό. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονται από τα 22 έως τα 84 έτη, 
καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα. Ο τόπος διαμονής των συμμετεχόντων είναι η 
Μελίτη για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία, ενώ έξι άτομα διαμένουν πλέον εκτός Μελίτης. Οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα είναι απόφοιτοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ενώ τα 
επαγγέλματα ποικίλουν. Η ποικιλία που παρουσιάζεται στα προσωπικά στοιχεία προέβαλε τη 
δυνατότητα να μελετηθεί και να συγκριθεί ένα ικανοποιητικό δείγμα, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσμα να διεξαχθούν καλύτερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα.Το δείγμα επιλέχθηκε 
τυχαία. 

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

2. H KOINOTHTA ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   Ο οικισμός της Μελίτης είναι χτισμένος στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν και, πιο 
συγκεκριμένα, του όρους Πίριτσα, σε απόσταση 18 χλμ. από την πρωτεύουσα του νομού στον 
οποίο ανήκει, τη Φλώρινα15. Η γεωγραφική της τοποθεσία βρίσκεται στο βορειοανατολικό 
τμήμα του νομού και ανήκει στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες συνορεύουν με τη 
Βόρεια Μακεδονία. Το δημοτικό διαμέρισμα Μελίτης υπάγεται στη διοίκηση του Δήμου 

                                                           
15 Μουτσόπουλος, Ν. Κ. (2003). Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία της Μακεδονίας. Εκκλησίες του Νομού 
Φλώρινας. Θεσσαλονίκη: Παιδεία, σελ. 215. 
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Φλώρινας, ενώ εκκλησιαστικά ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και 
Εορδαίας16.  

   Το όνομα του χωριού ήταν Βοσταράνη, σύμφωνα με την παλαιότερη αναφορά που σώζεται 
με την ονομασία του χωριού, η οποία εντοπίζεται σε ένα οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο 
του 15ου αι.17. Το όνομα αυτό, ωστόσο, συναντάται με διάφορες παραλλαγές, όπως 
Βοστεράνη, Βοστάρανη και Βοσταράν18. Αργότερα, η κοινότητα Βοστεράνης μετονομάζεται σε 
Μελίτη, με βάση το διάταγμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως19. Στα αρχεία των 
εκπαιδευτικών επιθεωρητών το όνομα του χωριού αναφέρεται ως Βοστάρανη ή Βοστεράνη 
έως το 1927, ενώ από το 1929 αναφέρεται πλέον ως Μελίτη20. Η ονοματοδοσία της Μελίτης 
πραγματοποιήθηκε κατά τη μετάφραση του προηγούμενου ονόματος του χωριού, Βοστάρανη, 
που σχετίζεται με τις μέλισσες, αφού ετυμολογικά η λέξη βοστάρ στη σλαβική γλώσσα σήμαινε 
τον κηροποιό21. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου, η Μελίτη αναφέρεται ως Türbeli 
köy, σύμφωνα με την τουρκική ονομασία που σημαίνει ο τόπος του μαυσωλείου για τους 
μουσουλμάνους22. 

2.2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   Το 1481, η Μελίτη ήταν ένα χωριό που κατοικούνταν από χριστιανούς, ενώ αργότερα 
εντάχθηκε στην κατηγορία των μικτών χωριών23. Αυτό οφείλεται στις εγκαταστάσεις 
μουσουλμάνων στο χωριό, οι οποίες έγιναν κατά το β΄μισό του 15ου αι24. Επιπρόσθετα, τον 15ο 
αι.  κατατασσόταν στις πρώτες θέσεις των οικισμών της Δυτικής Μακεδονίας με βάση τον 
αριθμό των εστιών τιμαρίων25. Στις αρχές του 20ου αι.  το βουλγαρικό στοιχείο αποτελούσε 
σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού στο χωριό της Μελίτης26. Σύμφωνα με τον Κάντσεβ, το 

                                                           
16 Σοβιτσλή, Α. (2018). Διαδικασίες αφομοίωσης ή ενσωμάτωσης των «ξενόφωνων» της Μακεδονίας από το 
Ελληνικό κράτος, μέσα από τον εκπαιδευτικό μηχανισμό: το παράδειγμα της εκπαιδευτικής ιστορίας της Μελίτης 
(19ος αι. – 1931). (μεταπτ.εργασία). Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σελ.78. 
17 Τσότσος, Π. Γ. (2012). Ιστορική Γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας: Το Οικιστικό Δίκτυο 14ος -17ος αιώνας. 
Θεσσαλονίκη:  Αντ.Σταμούλη, σελ.126. 
18 Σοβιτσλή, Α. ο.π., σελ. 78. 
19 ΦΕΚ A 55. 15/02/1926. 
20 Αρχεία Επιθεωρητών. ΑΒΕ 112. ΣΑΕ 29-35. 
21 Λιάκος, Σ. (1961). Τα 150 ονόματα των οικισμών της Λύγκου (περιοχή Φλώρινας-Μοναστηρίου). Τεκμήρια 
καταγωγής των προ του 1912 κατοίκων της Μακεδονίας ειδικά και της Μικροευρώπης γενικά. Θεσσαλονίκη,   
σελ. 65. 
22 Κασκαμανίδης, Γ. ( 2018). Η Φλώρινα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ανθρωπογεωγραφία, δημογραφία, 
κοινωνική και οικονομική ιστορία. Φλώρινα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας Βασιλικής Πιτόσκα, σελ. 64-
65. 
23 Τσότσος Π. Γ. ο.π., σελ. 169. 
24 Τσότσος Π. Γ. ο.π., σελ. 171. 
25 Τσότσος Π. Γ. ο.π., σελ. 220. 
26 Βακαλόπουλος, Κ. (1990). Ιστορία του βόρειου ελληνισμού: Μακεδονία. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος 
Αδελφών Κυριακίδη, σελ. 503. 
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1900 στη Μελίτη κατοικούσαν 600 – 810 Τούρκοι και σλαβόφωνοι Μακεδόνες27. Το 1904 η 
δραστηριότητα των Βουλγάρων είχε καταστεί πλέον τρομοκρατική, ωστόσο, είναι σημαντική η 
παρουσία συμπαγών σλαβόφωνων ελληνικών πληθυσμών στη Μελίτη28. Το 1908, στη δύση 
του μακεδονικού αγώνα, το ελληνικό στοιχείο στη Μελίτη πληγώνεται εξαιτίας της 
καταστροφής των ελληνικών εκκλησιών της29.  
 
   Μετά την προσάρτηση της Φλώρινας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, στην απογραφή του 
1913 ο αριθμός των κατοίκων στο χωριό της Μελίτης υπολογίζεται στους 1511, ενώ, σύμφωνα 
με τις εκθέσεις του επιθεωρητή Ιωαννίδη, το 1917, στη Μελίτη υπήρχαν 90 οικογένειες 
μουσουλμάνων, οι οποίες αποτελούνταν από 370 άτομα.  Στην απογραφή του 1920  οι 
κάτοικοι στη Μελίτη ήταν 1292. Κατά τη δεκαετία του 1920, εγκαταστάθηκαν στο χωριό 
οικογένειες προσφύγων, που στην πλειοψηφία τους κατάγονταν από τον Πόντο (24 
οικογένειες) και τον Καύκασο (20 οικογένειες), ενώ υπήρχαν οικογένειες με καταγωγή από τη 
Μ. Ασία (10 οικογένειες) και τη Θράκη (2 οικογένειες)30.  Στην απογραφή του 1928 
καταγράφηκαν 1206 σλαβόφωνοι Μακεδόνες, ενώ στην ίδια απογραφή ο αριθμός των 
προσφύγων από την περίοδο του 1922 αποτελεί το 13,2 %. Ο αριθμός των προσφύγων 
αντικατέστησε τον τουρκικό ανταλλάξιμο πληθυσμό, που είχε αναχωρήσει31.  
 
   Γενικότερα, η πληθυσμιακή εξέλιξη της Μελίτης, μετά την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο 
ελληνικό κράτος, σύμφωνα με τις απογραφές του πληθυσμού, είναι η εξής: 
 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

1920 129232 
1928 138833 
1940 175934 
1951 166635 
1961 175636 

                                                           
27 Nakratzas, G. (1999). The close racial kinship between the Greeks, Bulgarians and, Turks. Thessaloniki: Batavia 
Publications, σελ. 116-118. 
28 Βακαλόπουλος, Κ. (1990). ο.π., σελ.  413. 
29 Βακαλόπουλος, Κ. (1987). Μακεδονικός αγώνας. Η ένοπλη φάση 1904-1908. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης,  
σελ. 331. 
30 Πελαγίδης, Ε. (1993). Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, σελ. 
74. 
31 Nakratzas, G. (1999). ο.π., 
32 ELSTAT. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. 1921, σελ. 312. 
33 ELSTAT. ο.π., 1935, σελ. 362. 
34 ELSTAT. ο.π., 1950, σελ. 398. 
35 ELSTAT. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 1955, σελ. 179. 
36 Ό.π., 1962, σελ. 171. 
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1971 144537 
1981 151138 
1991 156239 
2001 1533 
2011 143240 

3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1. ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

   Κατά τη διάρκεια της οθωμανοκρατίας η Μελίτη αναφέρεται ως Βοσταράνη41 και ως Türbeli 
köy, σύμφωνα με την τουρκική ονομασία που σημαίνει ο τόπος του μαυσωλείου για τους 
μουσουλμάνους42. Διοικητικά, αρχικά υπάγεται στον καζά Πρεσπών και Αχριδών43, ενώ 
αργότερα είναι ένα από τα τριάντα-τρία χωριά που υπάγονται στον καζά (περιοχή) της 
Φλώρινας, όπως αναφέρεται στα κείμενα του Γερμανού εξερευνητή, Heinrich Barth, ο οποίος 
επισκέφθηκε την περιοχή το 186044. Σε ένα ευρύτερο διοικητικό πλαισιο, η Μελίτη ανήκει στο 
σαντζάκι (υποδιαίρεση του βιλαετίου, νομός) και το βιλαέτι (περιφέρεια) Μοναστηρίου45.  

   Η πρώτη αναφορά στον οικισμό της Μελίτης, κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας, 
προέρχεται από ένα φορολογικό κατάστιχο του 1481, σύμφωνα με το οποίο η Μελίτη ή 
Βοστάρανη, όπως αναγράφεται, διέθετε 198 εστίες τιμαρίων46.  

   Γενικότερα, η Μελίτη φαίνεται να ανήκει στους χριστιανικούς οικισμούς του λεκανοπεδίου 
της Φλώρινας, κατά την περίοδο του 15ου αιώνα, ωστόσο μετατρέπεται σε μικτό χωριό με την 
προσέλευση των Οθωμανών στη δυτική Μακεδονία, όπως και άλλοι έξι οικισμοι: Κλέστινα, 
Κλαμπούτσιστα, Νεγκότσανη, Νεόκαζι, Άνω Νεβόλιανη, Πεσόσνιτσα47. Κατά το χρονικό 
διάστημα του 15ου αιώνα, η Μελίτη βρίσκεται στην έβδομη θέση στην ιεράρχηση του 
αριθμού εστιών τιμαρίων των οικισμών του βορείου τμήματος της δυτικής Μακεδονίας, καθώς 

                                                           
37 Ό.π., 1972, σελ. 168. 
38 Ο.π., 1982, σελ. 177. 
39 Ο.π., 1994, σελ. 222. 
40 Απογραφή, διαθέσιμο στο https://www.statistics.gr › Kallikratis_me_plithismous_1991_2011.xls 

41 Τσότσος, Γ. ο.π., σελ.126. 
42 Κασκαμανίδης, Γ. ο.π., σελ. 64-65. 
43 Βακαλόπουλος, Κ. (1988). Νεότουρκοι και Μακεδονία (1908-1912). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, σελ.158-190. 
44 Κασκαμανίδης, Γ. ο.π., σελ. 107. 
45 Κασκαμανίδης, Γ. ο.π., σελ. 103. 
46 Τσότσος, Γ. ο.π., σελ.130. 
47 Τσότσος, Γ. ο.π., σελ.171. 
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διέθετε 198 εστίες και ο πληθυσμός των κατοίκων υπολογίζεται πως ήταν περίπου 891 
άτομα48. 

   Κατά το διάστημα 1537-1540 και ενώ ήταν σε εξέλιξη ο τρίτος Οθωμανοβενετικός πολεμος, ο 
οθωμανικός στρατός, ενώ επέστρεφε από την Ιταλία, ακολουθώντας την Εγνατία οδό, 
διανυκτέρευσε στη Μελίτη, η οποία στο σχετικό ημερολόγιο του στρατού αναφέρεται ως 
Türbeli köy49. Ο στρατός ακολούθησε τον δρόμο από τη Μελίτη προς την Κέλλη, ο οποίος 
αποτελούσε τον πιο δύσβατο αλλά, συγχρόνως, τον πιο σύντομο δρόμο προς την Έδεσσα50. 

   Το 1591, στα πλαίσια μιας μυστικής αποστολής, ο Ενετός πρέσβης Λορέντζο Μπερνάρντο 
(Lorenzo Bernardo) ήταν ο πρώτος δυτικός επισκέπτης της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας, 
ο γραμματέας του οποίου, Γκαμπριέλε Καβάτζα (Gabriele Cavazza) κράτησε ένα 
εμπεριστατωμένο ημερολόγιο με ακριβείς πληροφορίες της διαδρομής που ακολούθησαν. Στο 
ημερολόγιο αυτό αναφέρεται ότι πραγματοποίησαν την πρώτη διανυκτέρευσή τους στο 
Fluribelli, ένα μικρό χωριό, όπου ήταν αδύνατο να βρουν ψωμί και κρασί, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει. Το χωριό αυτό εικάζεται πως προσδιορίζει τη Μελίτη, αφού η 
ονομασία Fluribelli αφενός δεν έχει καταγραφεί ως τοπωνύμιο σε καμία γραπτή πηγή και 
αφετέρου θεωρείται ως παράφραση της οθωμανικής ονομασίας Türbeli. Παράλληλα, την 
άποψη αυτή ενισχύει και η γεωγραφική περιγραφή που παραθέτει ο Καβάτζα στο κείμενό 
του51. 

   Το 1877 οικοδομήθηκε ο χριστιανικός ναός του Προφήτη Ηλία, ο οποίος βρίσκεται σε ύψωμα 
στη μέση του χωριού, όπου διαχωρίζεται ο οικισμός σε πάνω και κάτω μαχαλά. Η ημερομηνία 
ίδρυσης του ναού βρίσκεται σε μια επιγραφή, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του52. Το 
σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ναός  βρισκόταν εκτός οικισμού, καθώς λόγω της  ύπαρξης των 
μουσουλμάνων στο χωριό και της λειτουργίας των τζαμιών δεν επιτρεπόταν η ίδρυση 
εκκλησίας εντός του οικισμού.  Αρχιτεκτονικά αποτελεί μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με 
χαγιάτι στη νότια και δυτική πλευρά του. Ο ναός εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα με 
τον Προφήτη Ηλία να αποτελεί τον προστάτη άγιο του χωριού και κάθε χρόνο την 20η Ιουλίου 
γιορτάζεται η μνήμη του με την πραγματοποίηση του πανηγυριού53. 
 
   Στον οικονομικό τομέα, είναι φανερό πως η Μελίτη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 
οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 
καθιερώθηκε η λειτουργία του παζαριού, το οποίο πραγματοποιούνταν κάθε Παρασκευή και 

                                                           
48 Τσότσος, Γ. ο.π., σελ.220. 
49 Κασκαμανίδης, Γ. ο.π., σελ. 64. 
50 Κασκαμανίδης, Γ. ο.π., σελ. 65. 
51 Σιβένας, Ν. (2017, Μάρτιος 3). Μοναστήρι- Έδεσσα. Η διαδρομή του Βαϊλου Μπερνάντο και της συνοδείας του 
το 1591. Ανακτήθηκε 28/1/2020, από https://www.tastv.gr/article/monastiri-edessa-i-diadromi-toy-vailoy-
mpernarnto-kai-tis-synodeias-toy-1591. 
52 Μουτσόπουλος Ν.Κ. ο.π., σελ. 217. 
53 Καραθανάσης, Α. (1996). Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, σελ. 346. 
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σε αυτό συμμετείχαν κάτοικοι από όλη την περιοχή της Φλώρινας. Η προετοιμασία τόσο των 
πωλητών όσο και των αγοραστών ξεκινούσε από την προηγούμενη ημέρα και εκεί υπήρχε η 
δυνατότητα εύρεσης σημαντικής ποικιλίας προϊόντων, μέχρι και ζώων54. Η λειτουργία των 
νερόμυλων επίσης ενίσχυε την τοπική οικονομία, αφού εξυπηρετούσε τους ντόπιους 
κατοίκους αλλά και τους κατοίκους γειτονικών χωριών55. 

3.2. ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΚΩΝ 

   Η ίδρυση της βουλγαρικής Εξαρχίας, το 187056, πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αμβλυνθεί ο 
εξελληνισμός του σλαβόφωνου μακεδονικού πληθυσμού από το Οικουμενικό Πατριάρχειο, το 
οποίο εξυπηρετούσε συμφέροντα του ελληνικού στοιχείου57. Κατά συνέπεια, το σχίσμα που 
πραγματοποιήθηκε το 1882 μεταξύ της Εξαρχίας και του Πατριαρχείου58, υπήρξε το βασικό 
πρόσχημα της εμφάνισης του βουλγαρικού εθνικισμού. Με την απομάκρυνση της βουλγαρικής 
εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρουσιάστηκε μεταβολή στην στάση των 
Σλαβομακεδόνων, σε σημείο να συσταθούν οργανώσεις, όπως η ΕΜΕΟ, με ‘’απελευθερωτικό’’ 
χαρακτήρα59. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, ωριμάζει η ομάδα των Εξαρχικών, οι οποίοι 
αντιδρούν στις ακραίες εξελληνιστικές μεθόδους του Πατριαρχείου και επιθυμούν την 
αυτονομία της Μακεδονίας και στον αντίποδα βρίσκονται οι Πατριαρχικοί, οι οποίοι 
εκπροσωπούνται από τους σλαβοφώνους Έλληνες, που δεν ταυτίζονται με τη βουλγαρική 
εθνική ιδέα. 

   Στα πλαίσια της διαμάχης μεταξύ εξαρχικών και πατριαρχικών εντάχθηκε η διεκδίκηση του 
σχολείου και της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία της Μελίτης. Στο 1894 τοποθετείται η αφετηρία 
λειτουργίας ελληνικού σχολείου στο χωριό60 , το οποίο εξυπηρετούσε 10 μαθητές υπό την 
εκπαιδευτική επιμέλεια ενός δασκάλου και απαιτούσε 450 φράγκα για την συντήρησή του 

                                                           
54 Παπαναστασίου, Π. (1960). Θυσίες και αγώνες στην Μακεδονία. Θεσσαλονίκη, σελ.19. 
55 Παπαναστασίου, Π. ο.π., σελ. 17.  
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59 Μαυρογένη,  Σ. ο.π., σελ. 447. 
60 Βακαλόπουλος, Α. Κ. (1999). Εθνοτική διαπάλη στη Μακεδονία (1894-1904). Η Μακεδονία στις παραμονές του 
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κάθε έτος61. Η ίδρυση του βουλγαρικού σχολείου πραγματοποιήθηκε το 1904, όπου ένας 
εκπαιδευτικός είχε αναλάβει την εκπαίδευση 78 μαθητών62. 

   Ένας σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος αυτής της διαμάχης ήταν να χαθούν και ανθρώπινες 
ζωές. Στο παράδειγμα της Μελίτης, ο Κώστας Τράικος από την Κέλλη δολοφονήθηκε από το 
ντουφέκι του Τζόρλεφ, ενός κομιτατζή από την Βεύη, στον νερόμυλο του χωριού, όπου 
έρχονταν καθημερινά κάτοικοι και άλλων χωριών για να εκτελέσουν εργασίες αλέσματος 
σιτηρών. Ο Νίκος Ρώμας, από την Κέλλη, παραλιγό να πέσει θύμα των τριών πυροβολισμών 
του Μήτσου Γκιόντα, ο οποίος αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να δολοφονήσει τον θείο του, 
αδερφό της μητέρας του, καθώς εκείνος επέστρεφε από το παζάρι της Μελίτης, όπου πολλοί 
Κελλιώτες κατέφθαναν για την πώληση ή αγορά προϊόντων. Τα γεγονότα αυτά θεωρήθηκε πως 
υποκινήθηκαν από τον αρχηγό των κομιτατζίδων, Τάνε Κλιάντσεφ, ο οποίος με καταγωγή από 
την Κέλλη, είχε στήσει το λημέρι του κοντά στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία Κέλλης, που 
βρισκόταν στον δρόμο προς τη Μελίτη63.  

     Στις παραμονές του Μακεδονικού Αγώνα, αυξάνονται οι βιαιοπραγίες των τουρκικών 
δυνάμεων σε βάρος των χριστιανών κατοίκων της Μακεδονίας.  Έτσι, το 1903, ελληνικές και 
βουλγαρικές αντιπροσωπείες διαφόρων κοινοτήτων της Βορειοδυτικής Μακεδονίας 
καταφθάνουν στο Μοναστήρι, με σκοπό να ζητήσουν την αρωγή των Ευρωπαίων προξένων για 
την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού. Στο εγχείρημα αυτό συμμετείχε και 
αντιπροσωπεία από την κοινότητα της Μελίτης64. 

   Σύμφωνα με τα τετράδια του Ίλιντεν, η Μελίτη αποτελεί ένα εκ των δέκα νέων 
μουδιρλικίων65 που εγκαινιάζονται τον Απρίλιο του 190366, γεγονός που αποδεικνύει πως η 
διαμάχη και οι προσπάθειες επικράτησης της βουλγαρικής Εξαρχίας κορυφώνονται.  Η 
σκοπιμότητα αυτή  κόστισε την ζωή και σε τέσσερις κατοίκους γειτονικών χωριών , αφού την 
1η Μαϊου του 1903 Τούρκοι κάτοικοι της Μελίτης διέπραξαν δολοφονίες67. 

3.3. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ  

   Ο Μακεδονικός αγώνας αποτέλεσε τις συγκρούσεις μεταξύ των ελληνικών και βουλγαρικών 
κυρίως στρατευμάτων, που είχε σαν στόχο τον προσεταιρισμό των σλαβόφωνων χριστιανών 

                                                           
61 Σοβιτσλή, Α. ο.π., σελ. 81. 
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κατοίκων της περιοχής. Η συμπαράσταση που προέβαλε η βουλγαρική πλευρά στους 
κομιτατζήδες ήταν υπαίτια για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί και για την εκκίνηση της 
ανταρτικής δράσης των Ελλήνων, ελληνόφωνων, σλαβόφωνων, βλαχόφωνων και 
αλβανόφωνων, οι οποίοι ανήκαν στη μεσαία και νότια γεωγραφική ζώνη της Μακεδονίας. Η 
ένοπλη φάση διήρκεσε τέσσερα χρόνια, από το 1904 έως το 1908, και έληξε με ορισμένα 
θετικά αποτελέσματα για την ελληνική πλευρά χωρίς, ωστόσο,  να λύσει το μακεδονικό 
πρόβλημα68. 

   Στις αρχές του Μακεδονικού αγώνα, μία από τις εξέχουσες μορφές, ο Κώττας, συνεργάστηκε, 
μεταξύ άλλων, και με συμμορία 27 ατόμων, αποτελούμενη από κατοίκους της Βοσταράνης 
(Μελίτη) και της Μπάνιτσας (Βεύη)69. Σύφωνα με τα Τετετράδια του Ίλιντεν, στις 29 Μαΐου του 
1903 απεστάλη στη Μελίτη ένας λόχος από το τάγμα 800 εφέδρων, ο οποίος κατέφθασε από 
το Αργυρόκαστρο70, με σκοπό την ενίσχυση του Μακεδονικού αγώνα με ανθρώπινο δυναμικό, 
ενώ τον Ιούνιο  του ίδιου έτους προσαρτήθηκαν σε συμμορίες 11 κάτοικοι της Μελίτης (οι δύο 
εκ των οποίων ήταν γυναίκες)71. Το γεγονός  πως ανώτατο διοικητικό στέλεχος του 
οθωμανικού επιτελείου, ο Μουδίρης της Μελίτης, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του 
στις 22 Ιουλίου και να καταφύγει στη Φλώρινα, παράλληλα με το στήσιμο του οθωμανικού 
κομιτάτου στη Μελίτη τον Αύγουστο του 1903 σημαίνει πως ο Μακεδονικός αγώνας είχε ήδη 
ξεκινήσει δυναμικά από τον Ιούλιο72.  

   Σταθμό στην ιστορία του Μακεδονικού αγώνα αποτελεί η εξέγερση του Ίλιντεν, η οποία 
οργανώθηκε από την Εσωτερική Επαναστατική Μακεδονική Οργάνωση στις 20 Ιουλίου του 
1903 στο Κρούσοβο, με στόχο την αυτονομία της Μακεδονίας και την εξάλειψη της 
Οθωμανικής εξουσίας73. Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης η κινητικότητα στο χωριό υπήρξε 
έντονη. Συγχρόνως, εξαιτίας της σημαντικής απουσίας του ελληνικού στοιχείου στην εξέγερση, 
οι Βούλγαροι κομιτατζήδες διέπραξαν δολοφονίες εναντίον σημαντικών Τουρκικών 
προσωπικοτήτων της περιοχής για να δημιουργήσουν αντίποινα επιβαρύνοντας τη θέση των 
χριστιανών. Έτσι, οι κάτοικοι του χωριού εξαναγκάστηκαν να συμμετέχουν στο εγχείρημα και 
να ενδώσουν στις πιέσεις τους. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν τους κατοίκους της Μελίτης στην 
αποστολή αντιπροσωπείας στα ευρωπαϊκά προξενεία, έχοντας ως πρόθεση να καταγγείλουν 
τις βιαιότητες που διέπρατταν οι Τούρκοι στους κατοίκους του χωριού74. 
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   Η περιοχή, ωστόσο, μετά το τέλος της αποτυχημένης εξέγερσης, εξακολούθησε να 
κατακλύεται από ένοπλα βουλγαρικά σώματα , τα οποία ασκούσαν πίεση στους κατοίκους των 
χωριών, προσπαθώντας να τους εξαναγκάσουν να διαγραφούν  από τους επίσημους 
καταλόγους του Πατριαρχείου και να ενταχθούν στη βουλγαρική Εξαρχία. Στις αρχές του 1904, 
τα βουλγαρικά σώματα ασκούσαν αφόρητη πίεση στους κατοίκους της κοινότητας της 
Μελίτης. Εντούτοις οι κάτοικοι προέβαλαν σθεναρή αντίσταση και κατάφεραν, ως επί των 
πλείστων, να παραμείνουν κάτω από την στέγη του Πατριαρχείου. Η ελληνική κοινότητα της 
Μελίτης, εξάλλου, είχε ενταχθεί στις ανερχόμενες ελληνικές κοινότητες της Βορειοδυτικής 
Μακεδονίας75.  

   Πολλοί κάτοικοι, όμως, δεν είχαν το σθένος να αντισταθούν στα βουλγαρικά στρατεύματα 
και αναγκάστηκαν να αποσκιρτήσουν από το Πατριαρχείο, υπογράφοντας ανάλογες αναφορές 
ύπο την πίεση ακόμα και ενόπλων βουλγαρικών συμμοριών, όπως αναφέρει, στις 20 
Φεβρουαρίου του 1904, ο Έλληνας πρόξενος Μοναστηρίου, Δημήτριος Καλλέργης, σε 
απόρρητη έκθεσή του. Αντίθετα, οι υπογραφές των κατοίκων, που αντιστέκονταν, 
παραποιούνταν. Στην τρομοκρατική δράση των βουλγαρικών σωμάτων εντάσσεται και ο 
εκβιασμός των ιερέων, καθώς και η τιμωρία με θάνατο, όσων προκρίτων δεν 
συμμορφώνονταν76. Η Μελίτη, επίσης, είχε συμπεριληφθεί στον πίνακα, που συνόδευε την 
έκθεση του Καλλέργη, με τα 65 χωριά, τα οποία υπέγραψαν τις αναφορές. Ως ένδειξη 
μετάνοιας για την υπογραφή των αναφορών, οι κάτοικοι υπέγραψαν καινούριες δηλώσεις, 
που απεδείκνυαν την παραμονή τους στο Πατριαρχείο, ώστε να δηλώσουν την ορθόδοξη 
πίστη τους.  Λόγω αυτών των πρακτικών, σε νέα έκθεσή του στις 2 Μαρτίου του 1904, ο 
πρόξενος αναφέρει πως εν τέλει οι κάτοικοι της Μελίτης παρέμειναν οικειοθελώς στους 
καταλόγους της ορθόδοξης πίστης, αντιστεκόμενοι στις βουλγαρικές πιέσεις77. 

   Η βία των βουλγαρικών στρατευμάτων υπήρξε διαρκής απέναντι στους κατοίκους της 
Μελίτης, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είχε προσαρτηθεί στο ‘’στρατόπεδο’’ των 
Πατριαρχικών. Αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στη διατήρηση της ελληνικότητας της κοινότητας. 
Επίσης, έντονη υπήρξε και η δραστηριότητα των κομιτατζήδων Μήτρο Βλάχο, Σίσκο, Αλέκο, 
Κόλε Ποπγκεοργκίεφ, Κωνστάντη και Τάνε Κλιάντσεφ στην περιοχή. Η κατάσταση διατηρήθηκε 
σε αυτό το σημείο μέχρι το τέλος του 1904, οπότε οι κάτοικοι της Μελίτης μαστίζονται όλο και 
περισσότερο από τις λεηλασίες του Βουλγάρων κομιτατζήδων78. Η ασκούμενη τρομοκρατία 
στο χωριό της Μελίτης κλιμακώνεται μέχρι το 1908, με την κατάσταση να βγαίνει εκτός 
ελέγχου με τις αλεπάλληλες δολοφονίες στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας και την 
καταστροφή των ελληνικών εκκλησιών της Μελίτης και της Τριανταφυλλιάς στα μέσα του 
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έτους από τους Βούλγαρους κομιτατζήδες Τσούλκωφ, Σφέτκωφ, Τζάικωφ, Σίντωφ και 
Χρήστωφ79. 

   Το 1908 η Μελίτη αποτελεί ένα από τα χωριά της Φλώρινας, στα οποία υπάρχει έντονη και 
διαρκής διαμάχη μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων, γεγονός που από κοινού με το κλείσιμο των 
εκκλησιών  και τις συνεχείς αρπαγές από τα βουλγαρικά σώματα συγκρότησαν μείζοντα 
θέματα, με τα οποία ασχολήθηκε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών80. Ωστόσο, με την 
εξουθένωση των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή λόγω της εκδίωξης των ελληνικών 
σωμάτων από τα οθωμανικά στρατεύματα του βιλαετίου Μοναστηρίου, η πλειοψηφία των 
χωριών που ανήκαν στον καζά Φλώρινας μετατράπηκαν είτε σε βουλγαρικά είτε μεικτά. Η 
κοινότητα της Μελίτης, έχοντας έντονη τη βουλγαρική παρουσία, εντάχθηκε στην κατηγορία 
των βουλγαρικών  χωριών81. 

3.4. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

   Η ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος πραγματοποιήθηκε το 1912, οπότε η 
Μελίτη παύει να ανήκει στο βιλαέτι του Μοναστηρίου, το οποίο διαιρείται σε ελληνικά και 
σερβικά εδάφη82. Σύμφωνα με τα Απομνημονεύματα του μακεδονομάχου Πέτρου Σουγαράκη, 
το χωριό της Μελίτης ήταν στα πρώτα χωριά, που είχε καταλάβει ο ελληνικός στρατός (Ιτιά, 
Παπαγιάννη, Τριπόταμος, Νεοχωράκι, Μελίτη), αφού τα υπόλοιπα είχαν καταληφθεί από τους 
Σέρβους, λόγω της απουσίας ελληνικού στρατού83. 

   Ακολούθως, η άφιξη των συμμαχικών δυνάμεων στα πλαίσια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου 
οδήγησε στην άνθηση της σερβικής προπαγάνδας, η οποία είχε αρχίσει να διεκδικεί τη 
μακεδονική ταυτότητα. Κατά συνέπεια, ιδρύθηκαν σερβικά σχολεία στην ευρύτερη περιοχή 
της Φλώρινας. Σερβικό σχολείο ιδρύθηκε και στη Μελίτη και προσπάθησε να κυριαρχήσει 
τόσο στον διοικητικό όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα84. 

   Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στη Μελίτη έδρευε η Τρίτη σερβική Στρατιά, 
η οποία αποτελούσε το παρακλάδι της οργάνωσης ‘’Μαύρη Χειρ’’. Η οργάνωση αυτή 
υπάκουγε σε ακραία εθνικιστικά συμφέροντα, είχε υπό τον έλεγχό της το επιτελείο και τις 
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μυστικές υπηρεσίες της Γ΄ σερβικής Στρατιάς και συνέβαλε στη λειτουργία σερβικού σχολείου. 
Το σχολείο, ωστόσο, κατάφερε να λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα85.  

    Το άνοιγμα του σερβικού σχολείου χαρακτηρίζεται ως παράνομο, σύμφωνα με την έκθεση 
του Επιθεωρητή Ιωαννίδη, ο οποίος αναφέρει πως οι Έλληνες δάσκαλοι εκδιώχθηκαν με βίαιο 
τρόπο από τον σερβικό στρατό, τόσο στη Μελίτη όσο και στη Βεύη86. Αυθαίρετη έκρινε την 
ίδρυση του σερβικού σχολείου και ο τότε νομάρχης Φλώρινας, Σταματίου87. Αποτέλεσμα της 
σερβικής προπαγάνδας ήταν  και η τοποθέτηση Σέρβου δασκάλου, κατά τη σχολική περίοδο 
1917-18, γεγονός που οι Σέρβοι απέδιδαν στη σερβική απληστία88. Έπειτα από την τρίμηνη 
διακοπή της λειτουργίας του σερβικού σχολείου, οι Σέρβοι, στις 26 Μαΐου 1917, ανάγκασαν 
τους τρεις εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου Μελίτης να εγκαταλείψουν τα καθήκοντά 
τους, μετά από διαταγή του διοικητή του Α΄ σώματος σερβικού στρατού. Οι κάτοικοι 
λυπήθηκαν για την εξέλιξη αυτή, έμειναν όμως άπραγοι, φοβούμενοι τις απειλές του σερβικού 
στρατού, ο οποίος, διακείμενος εχθρικά προς το ελληνικό καθεστώς, τους απαγόρευε να 
αιτούνται οποιασδήποτε προστασίας από τη νομαρχιακή διοίκηση της Φλώρινας. Εντούτοις, 
ζητήθηκε η μεσολάβηση του γαλλικού στρατηγείου για την επαναφορά των εκπαιδευτικών. Η 
προσπάθεια αυτή δεν απέφερε κανένα αποτέλεσμα, αφού το γαλλικό στρατηγείο απέδωσε 
την αρμοδιότητα στο Γενικό Αρχηγείο Θεσσαλονίκης89. Έπειτα από τη μεσολάβηση της 
προσωρινής Κυβέρνησης Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη90 αλλά και τις ενέργειες του γαλλικού 
στρατού91, το 1918 έπαυσε να λειτουργεί το σερβικό σχολείο και επαναλειτούργησε το 
ελληνικό. Οι εργασίες του σχολείου ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1918  στο προαύλιο της 
εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, η οποία δεν είχε καταληφθεί από τους Σέρβους. Επιπρόσθετα, 
το σερβικό επιτελείο, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έδρευε στη Μελίτη, παρέμεινε ήρεμο 
χωρίς να προβάλλει καμία αντίδραση στην εξέλιξη αυτή92. 

   Κατά το διάστημα 1922-1923, ήταν επιτακτική ανάγκη να εξελληνιστούν οι κάτοικοι της 
περιφέρειας Φλώρινας, αφού οι περισσότεροι από αυτούς ήταν σλαβόφωνοι, γεγονός που 
αποδίδεται από τον εκπαιδευτικό επιθεωρητή του σχολικού έτους 1922-23 στην 
αποτελεσματική δράση και προπαγάνδα των ξένων κομιτάτων93.  
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86 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή Ιωαννίδη. ΑΒΕ 112 ΣΑΕ 29. 
87 Σκούρτης, Ι. (2004). Το Γαλλοσερβικό Σχολείο Φλώρινας, 1918. Στο Ανδρέου, Α. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου. 
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   Μετά την ενσωμάτωση της περιοχής στο ελληνικό κράτος, η πολιτεία προσπάθησε να 
στηρίξει την ακριτική Φλώρινα και τα περίχωρά της. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν εργασίες 
ηλεκτροδότησης, ασφαλτόστρωσης και κατασκευής γεφυρών σε όλη την περιοχή. Στο 
οικιστικό παράδειγμα της Μελίτης, κατασκευάστηκε το 1930 το υδραγωγείο, ενώ στα αμέσως 
επόμενα χρόνια ιδρύθηκαν τα τηλεφωνικά γραφεία, με σκοπό να μην νιώθουν απομονωμένοι 
οι κάτοικοι94. 

3.5. ΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

   Στις 30 Ιανουαρίου 1923 υπογράφηκε η Σύμβαση της Λωζάνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 
με σκοπό να ρυθμιστεί η ανταλλαγή των πληθυσμών των δύο χωρών. Στο γεωγραφικό 
παράδειγμα της Μακεδονίας το αποτέλεσμα ήταν η μεταβολή της πληθυσμιακής εικόνας. Στη 
Μελίτη, πριν την ανταλλαγή του 1923, υπήρχαν 90 μουσουλμανικές οικογένειες, οι οποίες 
απαρτίζονταν από περίπου 370 άτομα95. 

   Με την αναχώρηση των μουσουλμανικών οικογενειών, εγκαταστάθηκαν στο χωριό 88 
πρόσφυγες (34 άνδρες, 54 γυναίκες), ενώ το 1925 κατέφθασαν και εγκαταστάθηκαν στη 
Μελίτη 59 οικογένειες, οι οποίες κληρονόμησαν 2.170 στρέμματα, που άφησαν πίσω με την 
αναχώρησή τους οι οθωμανικές οικογένειες96. Σύμφωνα με τα αρχεία των εκπαιδευτικών 
επιθεωρητών, το 1927 ζούσαν στη Μελίτη 1500 κάτοικοι και οι πρόσφυγες υπολογίζονταν 
στους 40097. Το 1928 στη Μελίτη εγκαταστάθηκαν 55 οικογένειες προσφύγων, με 211 άτομα, η 
αναλυτική προέλευση των οποίων είναι η ακόλουθη: 24 οικογένειες από τον Πόντο, 20 από 
τον Καύκασο, 10 από τη Μικρά Ασία, 2 από τη Θράκη και μία με διαφορετική προέλευση98. Το 
1929, στη Μελίτη οι κάτοικοι υπολογίζονταν στους 1200, οι 400 εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες, ενώ οι υπόλοιποι ήταν γηγενείς και σλαβόφωνοι99. Το 1931, οι κάτοικοι του 
χωριού ήταν 1400, εκ των οποίων οι 200 πρόσφυγες από τον Καύκασο και τη Μ. Ασία, ενώ οι 
υπόλοιποι ντόπιοι, που μιλούσαν το σλαβικό ιδίωμα100. 

   Οι σχέσεις, ωστόσο, των προσφύγων με τον γηγενή πληθυσμό δεν ήταν ομαλές και πολλοί 
ντόπιοι, κυρίως σλαβόφωνοι, κατηγόρησαν τους πρόσφυγες για την διατάραξη της ζωής τους. 
Οι Σέρβοι έδραξαν της ευκαιρίας να ενισχύσουν την προπαγάνδα και να πάρουν με το μέρος 
τους τους σλαβόφωνους κατοίκους, οι οποίοι αισθανόμενοι πως το ελληνικό κράτος τους είχε 
                                                           
94 Βαμβούρη Φ. Χ. (2014). Επιδράσεις των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην οικονομία και την κοινωνία της 
Φλώρινας και της περιοχής της, κατά την περίοδο 1912-1932. Στο Φωτιάδης Κ. , Ηλιάδου-Τάχου Σ., Βλασίδης Β. 
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παραμελήσει και είχε επικεντρωθεί στην παραχώρηση περισσότερων προνομίων στους 
πρόσφυγες, προσχωρούσαν σε οργανώσεις, όπως η ΕΜΕΟ. Επίσης, τον Αύγουστο του 1925, το 
σερβικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη κλήθηκε να αναλάβει την προστασία των σλαβοφώνων 
της περιοχής, μετά από έκκλιση κατοίκου του χωριού101. Τον Οκτώβριο του 1925, πολλές 
οικογένειες της Μελίτης αιτήθηκαν να τους χορηγηθεί η σερβική υπηκοότητα102, λόγω της 
παραμέλησής τους από το τοπικό επιτελείο της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων όταν 
αυτοί διαμαρτυρήθηκαν πως στη διανομή γης είχαν ενταχθεί, εκτός από τους 
μουσουλμανικούς, και αγροί ιδιοκτησίας ντόπιων κατοίκων103. Ο επιθεωρητής, που κατέγραφε 
τα εκπαιδευτικά πεπραγμένα της σχολικής χρονιάς 1925-1926, σημειώνει ένα γεγονός που 
σχετίζεται με την εθνική ταυτότητα των γηγενών κατοίκων. Αποσκοπώντας στην απόδειξη της 
ελληνικότητας της Μακεδονίας, σε σχολική συγκέντρωση, κατηγορεί τους κατοίκους για 
πλάνη, προερχόμενη από τη σέρβικη προπαγάνδα. Αναφορικά με τους πρόσφυγες, σημειώνει 
πως η αφομοίωση εξελίσσεται ομαλά, γεγονός που υποβοηθάται από τις ομοιότητες που έχει 
η ρωσική γλώσσα, που γνωρίζουν οι πρόσφυγες του Καυκάσου, με το ντόπιο σλαβικό 
ιδίωμα104. Το σερβικό στοιχείο, όμως, εξακολούθησε να εκμεταλλεύεται τη δυσφορία των 
κατοίκων, προσπαθώντας να κερδίσει περισσότερους οπαδούς, με επιχειρήματα όπως η 
ομοιότητα του μακεδονικού ιδιώματος με τη γλώσσα των Σέρβων και η αδικία που είχαν 
υποστεί από το ελληνικό κράτος. 

3.6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 

   Στη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, ο Νομός Φλώρινας, όπως και οι υπόλοιποι Νομοί 
της Δυτικής Μακεδονίας, βρίσκονταν υπό την κατοχή των γερμανικών, ιταλικών και 
βουλγαρικών στρατευμάτων105. Η βουλγαρική πλευρά άρχισε, τότε, να ασκεί έντονη 
προπαγάνδα στην περιοχή, η οποία είχε ως στόχο να μετατρέψει τον σλαβόφωνο πληθυσμό 
της υπαίθρου της Φλώρινας σε ‘’βουλγαρόφρονα’’, χρησιμοποιώντας ένα είδος εθνοτικής βίας 
στους πολίτες, οι οποίοι δηλώνοντας Βούλγαροι εκτίθεντο ενώπιον της ελληνικής διοίκησης106. 
Το σλαβόφωνο στοιχείο, που υπερτερούσε στη Μελίτη, αντιμετώπιζε αρνητικά το ελληνικό 
κράτος, γεγονός που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν οι Βούλγαροι, επιζητώντας τη ρήξη της 
συνοχής  πληθυσμού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την εθελούσια και μη συμμετοχή των 
σλαβοφώνων σε βουλγαρικές οργανώσεις. Η βουλγαρική προπαγάνδα στα χωριά δρούσε 
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μέσω του Άντον Κάλτσεφ, ο οποίος ήταν αξιωματικός που συνεργαζόταν με τους Βουλγάρους 
και είχε ιδρύσει τη βουλγαρική προπαγανδιστική οργάνωση Οχράνα107. 

   Τον Αύγουστο του 1943, οι Γερμανοί στην απόδωση αντιποίνων, λόγω της ενέδρας που είχε 
στήσει μία νεοσύστατη ομάδα νεαρών ανταρτών σε Γερμανούς φαντάρους, οργάνωσαν τη 
σύλληψη και τον απαγχονισμό κατοίκων της περιοχής της Φλώρινας στο χωριό της 
Κλαδορράχης. Εκεί, λοιπόν, στις 9 Αυγούστου 1943, εκτελέστηκαν 15 μέλη της ομάδας του 
ΕΛΑΣ, μεταξύ των οποίων και ο Ναούμ Κωστίδης, από τη Μελίτη. Ο Ναούμ Κωστίδης, 
νωρίτερα, συνελήφθει μαζί με την κόρη του και φυλακίστηκαν στη Φλώρινα, ενώ οι Γερμανοί 
πυρπόλησαν το σπίτι του, άλλες τέσσερις κατοικίες του χωριού και κατάσχεσαν όλο το σιτάρι 
που είχαν στις αποθήκες τους108. 

3.7. ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

   Το 1945, σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, η Μελίτη είχε 1817 κατοίκους από τους οποίους 
οι 1000 ήταν σλαβόφωνοι. Η Μελίτη ξεκίνησε την ένοπλη συμμετοχή στον Εμφύλιο Πόλεμο το 
1946, ενώ η ένοπλη οργάνωση των Ομάδων Ασφαλείας Υπαίθρου στο χωριό άγγιζε τα 80 μέλη 
μέχρι το 1948, με αρχηγό έναν απόστρατο λοχία και γιο Μακεδονομάχου. Το χωριό 
αποτελούσε το τελευταίο όριο φύλαξης του κάμπου της Φλώρινας, αφού τα επόμενα χωριά, 
Σκοπός και Αχλάδα, είχαν καταληφθεί από τους «συμμορίτες», σύμφωνα με τον κατάλογο του 
αμερικανικού Προξενείου, όπως είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 1948. Η Μελίτη, επίσης, 
διέθετε ένοπλο τμήμα, το οποίο επισκεπτόταν τον Σκοπό, την Παπαδιά και τα Καλύβια 
Παπαδιάς δίνοντας μάχες ενάντια στο αντάρτικο στοιχείο109. 

   Η Δυτική Μακεδονία αποτέλεσε το ορεινό κέντρο των ενόπλων επιχειρήσεων του Εμφυλίου 
Πολέμου110. Στις 12 Φεβρουαρίου 1949 διεξήχθη η μάχη της Φλώρινας, με το πέρας της 
οποίας πραγματοποιήθηκε επίθεση στο χωριό της Μελίτης από τους αντάρτες, με ορμητήριό 
τους το γιουγκοσλαβικό έδαφος. Η επίθεση αυτή υποκινήθηκε από την αλβανική πλευρά, η 
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οποία υποστήριξε οικονομικά τους αντάρτες111. Το 1949, η Μελίτη από κοινού με άλλα 
σλαβόφωνα χωριά προτάθηκε για την  απονομή του Πολεμικού Σταυρού Γ΄ Τάξεως112. 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

4.1. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 

   Η ιδιαίτερη εθνολογική σύνθεση, οι γλωσσικές ιδιομορφίες και το γεωγραφικό υπόβαθρο της 
δυτικής Μακεδονίας λειτούργησαν ως κατασταλτικοί παράγοντες στη διαμόρφωση του 
ελληνικού σχολικού δυκτύου, από την περίοδο της Οθωμανοκρατίας. Η διατάραξη των 
σχέσεων των βαλκανικών κρατών στα τέλη του 19ου αι. ευνόησε την άνθηση των εθνικών 
σχολείων, ειδικά σε περιοχές όπως η Φλώρινα και τα περίχωρά της, που διεκδικούνταν για να 
ενταχθούν στον ζωτικό χώρο των παρακείμενων χωρών113. Οι ενέργειες των ελληνικών αρχών 
επικεντρώθηκαν στις σλαβόφωνες περιοχές της Φλώρινας, οι οποίες είχαν παραμεληθεί τα 
πρηγούμενα χρόνια114.  

   Το Μακεδονικό ζήτημα επηρέασε τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος στην 
περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, αφού μέσω της εκπαίδευσης επιδιώχθηκε η αφομοίωση των 
ξενοφώνων και, στη συνέχεια, η ενσωμάτωσή τους με τη χρήση της δίγλωσσης 
εκπαίδευσης115.  Το 1924, η υπογραφή του Πρωτοκόλλου από τον Πολίτη και τον Καλφώφ  για 
την προστασία της ‘’βουλγαρικής μειονότητας’’ στην Ελλάδα, ανέδειξαν την αναγνώριση 
βουλγαρικής μειονότητας στο ελληνικό έδαφος. Επίσης, το 1925-1925 αναγνωρίστηκε σερβική 
μειονότητα στην Ελλάδα από τη δικτατορία του Πάγκαλου, το εκπαιδευτικό μοντέλο του 
οποίου προέβαλε τη δυνατότητα φοίτησης είτε σε μειονοτικά σχολεία με ταυτόχρονη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας είτε σε ελληνικά σχολεία με ταυτόχρονη διδασκαλία της 
μητρικής γλώσσας. Τα χρόνια που ακολούθησαν εκδηλώθηκαν παιδαγωγικοί προβληματισμοί 
αναφορικά με τους ξενοφώνους στη Μακεδονία, μέχρι τη μεταξική περίοδο, κατά την οποία οι 
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112 Κολιόπουλος Σ. Ι. (1995). Λεηλασία Φρονημάτων Β’. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην περίοδο του Εμφυλίου 
Πολέμου (1945-1949) στη Δυτική Μακεδονία. Θεσσαλονίκη Βάνιας, σελ. 249. 
113 Βούρη, Σ. (1992). Εκπαίδευση και εθνικισμός στα Βαλκάνια. Η περίπτωση της Βορειοδυτικής Μακεδονίας 1870-
1904. Αθήνα: Παρασκήνιο, σελ. 12-13. 
114 Βούρη, Σ. ο.π. σελ. 56-57. 
115 Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (2006). Η Εκπαιδευτική Πολιτική του Ελληνικού Κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του 
Μακεδονικού Ζητήματος. Αθήνα:  GUTENBERG, σελ 34-35. 
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βίαιες πρακτικές όξυναν τον τοπικό διχασμό, μία κατάσταση που συνεχίστηκε να υφίσταται 
και κατά την κατοχική περίοδο116. 

4.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕΛΙΤΗΣ 

4.2.1. Δημοτικό Σχολείο 

   Η πρώτη αναφορά που σχετίζεται με την ύπαρξη σχολείου στη Μελίτη λέει πως, κατά τη 
δεκαετία του 1890, το σχολείο του χωριού συμπεριλαμβανόταν στον καζά Πρεσπών και 
Αχριδών, όπου υπήρχαν 36 σχολεία με 2.270 μαθητές.117 

   Η ίδρυση του Δημοτικού σχολείου Μελίτης, με την ένταξη του χωριού στο ελληνικό κράτος 
τοποθετείται στο 1913, ενώ το 1914 πραγματοποιήθηκε η ένταξή του στην εκπαιδευτική 
περιφέρεια Φλώρινας. Το 1930 εντάχθηκε στην εκπαιδευτική περιφέρεια Αμυνταίου, στην 
οποία παρέμεινε μέχρι το 1976, οπότε ξεκίνησε να υπάγεται στην εκπαιδευτική περιφέρεια Β΄ 
Φλώρινας. Κατά την ίδρυσή του αποτελούσε διτάξιο σχολείο, το 1915 έγινε τριτάξιο118, το 
1923 έγινε τετρατάξιο119, το 1935 έγινε η προαγωγή του σε πεντατάξιο, λόγω της αύξησης του 
μαθητικού δυναμικού, το 1936 έγινε εξατάξιο120, το 1963 έγινε επταθέσιο121, ενώ 
υποβαθμίστηκε σε εξαθέσιο  το 1970122. 

   Η λειτουργία του ελληνικού Δημοτικού σχολείου γινόταν στον προαύλιο χώρο του Ι. Ν. 
Προφήτη Ηλία κατά το διάστημα 1913-1917. Το 1917 εκδιώχθηκαν οι Έλληνες δάσκαλοι από 
τον σερβικό στρατό, ο οποίος είχε υπό την κατοχή του το χωριό, με συνέπεια να εγκατασταθεί 
Σέρβος δάσκαλος. Το 1918 επαναλειτούργησε το ελληνικό σχολείο, το οποίο λειτουργεί μέχρι 
και σήμερα. 

   Η ανοικοδόμηση του δημοτικού σχολείου Μελίτης τη δεκαετία του 1920 εντάσσεται στο 
γενικότερο πλαίσιο ίδρυσης ελληνικών σχολείων, με στόχο να επικρατήσει η ελληνική 

                                                           
116 Στρέζου, Ε. (2014). Η Εκπαίδευση και ο Πολιτισμός στη Φλώρινα την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου 
μέσα από τον Τοπικό Τύπο 1940-1949. (μεταπτ.εργασία). Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σελ. 67-
69. 
117 Βακαλόπουλος, Α. Κ. (1986). ο.π., σελ. 55. 
118 Σοβιτσλή, Α. ο.π., σελ. 90. 
119 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή Χριστοδουλόπουλου. ΑΒΕ 112 ΣΑΕ 30, σελ. 87-88. 
120 ΦΕΚ Α 95. 17/2/1936. «Περί προαγωγής, ιδρύσεως δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων των εκπαιδευτικών 
περιφερειών Φλωρίνης, Καστοριάς και Σιδηροκάστρου». 
121 ΦΕΚ Α 74. 29/5/2963. «Περί ιδρύσεως, μειώσεως, καταργήσεως και αυξήσεως των θέσεων δημοδιδασκάλων 
και νηπιαγωγών». 
122 ΦΕΚ Α 674. 26/9/1970. «Περί συγχωνεύσεως, καταργήσεως, υποβιβασμού, ιδρύσεως και προαγωγής 
Δημοτικών Σχολείων». 
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εκπαίδευση, και κατ΄επέκταση η ελληνική γλώσσα, και να μειωθεί η εμβέλεια της βουλγαρικής 
και ρουμανικής, οι οποίες ήδη είχαν μεγάλη επιρροή σε πολλα χωριά της Φλώρινας123.  

   Σύμφωνα με έρευνα στο αρχειακό υλικό του Πρωτοδικείου Φλώρινας, το 2000 ιδρύθηκε ο 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μελίτης, με αριθμό απόφασης 
202/1999 και αριθμό καταχώρησης 52/2000. 

4.2.2. Νηπιαγωγείο 

   Η ίδρυση του Νηπιαγωγείου εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για γλωσσική 
αφομοίωση, που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα σλαβόφωνα χωριά κατά τη διάρκεια του 
Μεσοπολέμου124. Η εξέλιξη της πορείας του είναι κοινή με αυτή του Δημοτικού, καθώς 
στεγάζονταν στον ίδιο χώρο μέχρι το 1988125. Σήμερα στη Μελίτη συστεγάζονται το 1ο με το 2ο 
Νηπιαγωγείο. 

4.2.3. Παιδικός Σταθμός 

   Στη Μελίτη υπάρχει ο Παιδικός Σταθμός, όπου φοιτούν νήπια ηλικίας 2,5 έως 4 ετών και τα 
οποία κατάγονται τόσο από τη Μελίτη όσο και από τα γειτονικά χωριά, όπως την Αχλάδα, τον 
Σκοπό και το Νεοχωράκι. 

4.2.4. Γυμνάσιο 

   Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της 30ης Αυγούστου 1978, ανακοινώθηκε η ίδρυση 95 
μικτών ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων που θα λειτουργούσαν κατά το σχολικό έτος 
1978-1979. Μεταξύ αυτών των σχολείων είχε συμπεριληφθεί και το Γυμνάσιο της Μελίτης126. 
Το 1991 προστέθηκαν δύο λυκειακές τάξεις, οι οποίες λειτούργησαν περιστασιακά και για 
μικρό χρονικό διάστημα. Το 1988, το Γυμνάσιο μεταφέρθηκε σε νέο κτίριο, ενώ στο παλιό 
εγκαταστάθηκε το Νηπιαγωγείο Μελίτης. Στο Γυμνάσιο Μελίτης φοιτούν μαθητές των 
γειτονικών χωριών της Αχλάδας, του Σκοπού και του Νεοχωρακίου. 

   Το 1979 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Γονέων Μαθητών και Μαθητριών του Γυμνασίου Μελίτης, με 
αριθμό απόφασης 39/1979 και αριθμό καταχώρησης 2/1980. 

4.2.5. Νυχτερινή Σχολή 

                                                           
123 Βοσκοπούλου Χ. Χ. (2006). Δημοτικά Σχολεία (Διδακτήρια) Οικισμών του Νομού Φλώρινας (1900-1930). Στο 
Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας. Φλώρινα, σελ.277. 
124 Βοσκοπούλου Χ.Χ. ο.π., σελ. 279. 
125 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή Ιωαννίδη. ΑΒΕ 112 ΣΑΕ 29. σελ. 42-43. 
126 ΦΕΚ Α 134. 30/08/1978. «Περί ιδρύσεως μικτών ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων και αυξήσεως των 
οργανικών θέσεων διδακτικού προσωπικού Μέσης Εκπ/σεως». 
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   Για τη Νυχτερινή Σχολή Μελίτης γίνεται λόγος στα αρχεία των Επιθεωρητών των σχολείων, 
όπου αναφέρεται ότι η σχολή ιδρύθηκε από τον εκπαιδευτικό Αναστάσιο Αναστασάκο, ο 
οποίος καταγόταν από την Πελοπόννησο και υπήρξε πτυχιούχος του Διδασκαλείου Σπάρτης127. 
Επίσης, ο εκπαιδευτικός Γεώργιος Ψυλλίδης υπήρξε διευθυντής της σχολής, όπως και η 
Βικτωρία Χρήστου ή Κωνσταντίνου ή Κωνσταντινίδου, που ήταν η διευθύντρια του τμήματος 
θηλέων της Νυχτερινής Σχολής128. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, η ίδρυσή της τοποθετείται 
κατα προσέγγιση στα μέσα της δεκαετίας του 1920.  

   Η ίδρυση Νυχτερινών Σχολών στη Φλώρινα και τα χωριά της ήταν έργο της Μακεδονικής 
Εκπαιδευτικής Εταιρίας, η οποία προχώρησε σε αυτό το εκπαιδευτικό μέσο, απευθυνόμενη σε 
Μακεδόνες που δεν είχαν μαθητεύσει στο δημοτικό λόγω της πολεμικής κατάστασης που 
επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια . Στη Σχολή διδάσκονταν η μητρική γλώσσα, Ιστορία, 
Γεωγραφία και Αριθμητική. Βασικοί στόχοι της ήταν η ενεργή συμμετοχή της γυναίκας σε 
διαδικασίες παραγωγής, η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου, η μείωση του αναλφάβητου 
πληθυσμού και η ενσωμάτωση των ξενοφώνων129. 

4.2.6. Νυχτερινό Σχολείο 

   Από τις 20/11/1958 έως τις 30/04/1959 λειτούργησε στη Μελίτη το Νυχτερινό Σχολείο, από 
το οποίο κατάφεραν να απολυθούν 27 μαθητές. 

4.2.7. Σπίτι Παιδιού 

   Η Μελίτη υπήρξε ένα από τα ακριτικά χωριά της Μακεδονίας, στα οποία ιδρύθηκαν τα 
λεγόμενα Σπίτια Παιδιού από τη Βασιλική Πρόνοια κατά την περίοδο 1950-1965. Οι βασικοί 
στόχοι αυτών των δομών ήταν η ηθική και πνευματική καλλιέργεια των παιδιών και βελτίωση 
της ζωής τους. Τα προγράμματα των Σπιτιών Παιδιού δημιουργήθηκαν λαμβάνοντας υπόψιν 
τον τοπικό πλούτο και την τοπική παραγωγή, το πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο και το 
εθνικό φρόνημα των κατοίκων. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και οι χειρονακτικές εργασίες 
εντάχθηκαν στα αναπτυξιακά προγράμματα σε συνδυασμό με προγράμματα άμβλυνσης του 
αναλφαβητισμού. Επίσης, η λειτουργία τους ως Νηπιαγωγεία, οι ομιλίες, παροχές φροντίδας 
υγιεινής, θεατρικές παραστάσεις και η έκδοση δεκαπενθήμερου περιοδικού εντάχθηκαν στο 
ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων των δομών αυτών. Μέσω της πυκνής τοποθέτησης των Σπιτιών 
Παιδιού στη Δυτική Μακεδονία, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την εκμάθηση την ελληνικής 
γλώσσας από τους σλαβοφώνους, αφού χαρακτηριστικό των ντόπιων οικογενειών αποτελούσε 
η κυριαρχία της ξενοφωνίας σε οικογενειακό επίπεδο130. Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες, 
                                                           
127 Αρχεία Επιθεωρητών. ΣΑΕ 34, σελ. 143-147. 
128 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή Χριστοδουλόπουλου. ΑΒΕ 112 ΣΑΕ 30, σελ. 206-210. 
129 Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (2006). ο.π., σελ.98. 
130 Ανδρέου, Α. Ηλιάδου-Τάχου, Σ. Μπέτσας, Γ. Από το “παιδομάζωμα” στο βασιλικό “παιδοφύλαγμα”: 
µεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες Επαρχίες της χώρας. Ανακτήθηκε 03/03/2020 από 
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στα προγράμματα μπορούσαν να συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, τα οποία 
παρακολουθούσαν μαθήματα εθνικής, αγροτικής και εγκυκλοπαιδικής φύσεως, καθώς και 
παιδιά 12-20 ετών, που παρακολουθούσαν ξυλουργικές, σιδηρουργικές, οικοδομικές εργασίες, 
ενώ τα κορίτσια είχαν τη δυνατότητα εκμάθησης της ραπτικής τέχνης131. 

4.3 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 

4.3.1 Διδακτήριο 

   Η πρώτη αναφορά στο διδακτήριο της Μελίτης γίνεται κατά την επιθεώρηση του Ιωαννίδη, 
την 1η Μαϊου 1918, οπότε το διδακτήριο στεγαζόταν στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας του 
Προφήτη Ηλία, η οποία βρισκόταν εκτός του χωριού, στην κορυφή ενός λόφου. Το κτίριο, στο 
οποίο συγκατοικούσαν το Δημοτικό με το Νηπιαγωγείο, χαρακτηρίστηκε από τον Επιθεωρητή 
ως «παλαιόν, σαθρόν, στενόχωρον», ενώ οι μαθητές που φοιτούσαν εκείνη την περίοδο ήταν 
οι μισοί από τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών. Με προτροπή των Εκπαιδευτικών 
Επιθεωρητών, η τοπική κοινότητα αγόρασε από κάποιον Οθωμανό ένα οικόπεδο μεγάλης 
έκτασης, το οποίο βρισκόταν στο πιο κεντρικό σημείο του χωριού, με σκοπό την ανέγερση ενός 
μεγαλύτερου διδακτηρίου, εξατάξιου, που θα λειτουργούσε σαν κεντρική σχολή, αφού θα 
μπορούσαν να φοιτούν μαθητές από δώδεκα γειτονικά χωριά132. 

   Κατά τη σχολική περίοδο 1922-1923, ο εκπαιδευτικός Επιθεωρητής Χριστοδουλόπουλος 
ανέφερε πως το μονοτάξιο Νηπιαγωγείο στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο με το τριτάξιο Δημοτικό 
σχολείο, το οποίο περιελάμβανε την πρώτη τάξη, την δευτέρα από κοινού με την τρίτη τάξη 
και την τετάρτη μαζί με την πέμπτη τάξη133. Στις 8 Δεκεμβρίου 1923, το νέο σχολικό κτίριο είχε 
μόλις στεγασθεί, αλλά έμενε ακόμα χρησιμοποίητο134. 

   Στις 11 Ιουνίου 1924, σύμφωνα με την αναφορά του Επιθεωρητή, οι εκπαιδευτικές εργασίες 
έγιναν για τελευταία χρονιά στο παλιό κτίριο, που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο της 
εκκλησίας, καθώς αναμενόταν η μεταφορά του διδακτηρίου στο νέο κτίριο, η ανέγερση του 
οποίου πραγματοποιήθηκε χάρη σε δαπάνες τόσο της κοινότητας όσο και του κράτους. 
Παράλληλα, περιγράφονται οι υποδομές του νέου κτιρίου και αναφέρεται πως είχαν ήδη 
τοποθετηθεί τα εσωτερικά διαχωριστικά, παράθυρα, πόρτες, κ.α. μετά από κρατική 
επιχορήγηση, κόστους 50.000 δραχμών. Οι αίθουσες διδασκαλίας ήταν τοποθετημένες 
βορειοανατολικά, ενώ οι διάδρομοι νοτιοδυτικά. Η νοτιοανατολική πλευρά απείχε ένα μέτρο 
από την κατακόρυφη τομή παρακείμενου λοφίου, γεγονός που δημιουργούσε υγρασία. Το 

                                                                                                                                                                                           
file:///C:/Users/ninat/Downloads/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81.%20%CE%99%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%
B4.%20%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82.pdf 
131 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ. 14/05/1955, σελ. 1. 
132 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 42-43. 
133 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 29-30. 
134 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 87-88. 
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πρώτο πάτωμα του κτιρίου ήταν σε ίδιο ή χαμηλότερο ύψος από το έδαφος της αυλής. Σχεδόν 
δεν υπήρχε χώρος για τη δημιουργία προαυλίου. Μπροστά από το σχολικό κτίριο 
πραγματοποιούνταν η δημοτική αγορά κάθε εβδομάδα, όπου βρισκόταν το καφενείο και το 
παντοπωλείο της κοινότητας135. Σύμφωνα με την άποψη του Επιθεωρητή, η τοποθεσία του 
σχολικού κτιρίου ήταν ακατάλληλη, θεωρώντας ότι τοποθετήθηκε εκεί μεροληπτικά υπέρ της 
μίας συνοικίας, από τις δύο που υπήρχαν στο χωριό,  και εκτιμά πως αν χτιζόταν πραγματικά 
στη μέση του χωριού, ανάμεσα και στις δύο συνοικίες, τότε θα υπήρχε περισσότερος χώρος 
και καλύτερη τοποθέτηση στον ορίζοντα, εξυπηρετώντας καλύτερα τις ανάγκες και των δύο 
συνοικιών. Αναφορικά με τα έπιπλα που διέθετε το υπάρχον σχολικό κτίριο, τα θρανία ήταν 
κατα το ήμισυ κατεστραμμένα, τα καθίσματα ήταν ανεπαρκή ή και ανύπαρκτα, όπως και τα 
διδακτικά όργανα και εικόνες136. 

   Στις 7 ΜαΙου 1925, έγινε αναφορά στην αποπεράτωση του σχολικού κτιρίου από τον 
Σεπτέμβριο του 1924, στο οποίο το σχολείο εγκαταστάθηκε στα μέσα του σχολικού έτους 
1924-25. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, όμως, κρίθηκε ακατάλληλο ως προς τον 
προσανατολισμό του, αφού οι διάδρομοι ήταν ευήλιοι σε αντίθεση με τις αίθουσες 
διδασκαλίας και γινόταν εισαγωγή υδάτων στη νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου, λόγω του 
παρακείμενου λόφου. Στο νέο διδακτήριο τοποθετήθηκαν 39 νέα θρανία, ενώ επισκευάστηκαν 
ορισμένα από τα παλιά, δύο πίνακες, τέσσερα τραπέζια, διάφορες εκπαιδευτικές εικόνες και 
ένας χάρτης της Ελλάδας137. 

   Στην επιθεώρηση του 1926, έγινε λόγος στις κρατικές δαπάνες για τη μετατροπή του 
διδακτηρίου σε τετρατάξιο. Επίσης, υπήρχε ένα γήπεδο με ακατάλληλο προσανατολισμό. Ο 
Επιθεωρητής εκείνης της χρονιάς ήρθε σε συνεννόηση με τον διευθυντή του γραφείου 
Εποικισμού Φλώρινας με σκοπό να κατεδαφιστεί ένας προσφυγικός οικίσκος, που υπήρχε 
μπροστά από το σχολείο φράζοντας και περιορίζοντας πολύ τον προαύλιο χώρο του 
σχολείου138. Σε σχέση με τα υλικά που παρείχε το σχολείο, σε αυτά περιλαμβάνονται δίεδρα 
θρανία και ελάχιστες εικόνες Ιστορίας και Ανθρωπολογίας139. 

   Κατά το 1927, στην αναφορά της 29ης Μαρτίου, αναφέρεται πως το διδακτήριο της Μελίτης 
στέγαζε το τετρατάξιο πλέον Δημοτικό και το μονοτάξιο Νηπιαγωγείο, όπου 
πραγματοποιήθηκαν επισκευές, ώστε να αποκολληθεί η ανατολική πλευρά από τον βράχο για 
την απαλλαγή από την υγρασία140. Το γεγονός αυτό αναγράφεται στην τοπική εφημερίδα 

                                                           
135 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 99b. 
136 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 100. 
137 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 206-207. 
138 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή Πετρόπουλου. ΣΑΕ 31. σελ. 28. 
139 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 29. 
140 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 37-38. 
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Έλεγχος, στη φυλλάδα που κυκλοφόρησε στις 14 Δεκεμβρίου 1928141. Παράλληλα, η παρουσία 
του προσφυγικού οικίσκου εξακολούθησε να αποτελεί εμπόδιο στην αυλή του σχολείου και 
έγινε νήξη στην ανάγκη κατεδάφισής του. Ένα επιπλέον αρνητικό στοιχείο αποτελούσε ο κακός 
προσανατολισμός του κτιρίου, με αποτέλεσμα ο Επιθεωρητής Πετρόπουλος να προτείνει στη 
σχολική επιτροπή την εκποίηση του κτιρίου και την εκ νέου ανέγερσή του, καθώς έκρινε 
απαραίτητη την κατασκευή αυλής και κήπου, εγκαταστάσεις τις οποίες εμπόδιζε ο αρχικός 
προσανατολισμός142. Στην εφημερίδα Έλεγχος φαίνεται πως τελικά παραχωρήθηκαν 15 
στρέμματα στο σχολείο για τη δημιουργία νέου κήπου143. Το διδακτήριο εμπεριείχε μια μικρή 
βιβλιοθήκη με ορισμένα βιβλία, ενώ η κτηματική περιουσία του σχολείου είχε κριθεί επαρκής, 
μετά την εφαρμογή του νόμου Ν.2508144. 

   Η επαναφορά του Δημοτικού σχολείου σε τριτάξιο εκτελέσθηκε το 1929, ενώ σαν κτιριακή 
υποδομή παρέμενε στον τύπο του τετρατάξιου και προσανατολισμένη λανθασμένα. Υπήρχε η 
παροχή ενός γηπέδου, όμως ο Επιθεωρητής υποστήριξε πως είναι ακατάλληλο. Παρά τις 
εργασίες που έγιναν στην ανατολική πλευρά για την αποκόλληση από τον λόφο, 
εξακολούθησαν να υπάρχουν χώματα που διατηρούσαν την υγρασία και διέταξε να αφαιρεθεί 
εντελώς ο λόφος για την αποφυγή της υγρασίας. Επίσης, υπήρχαν καινούρια δίεδρα θρανία, 
χάρτες, εικόνες των ηρώων του 1821 και σωματολογίας και μικρή, καλής κατάστασης 
βιβλιοθήκη, με τα βιβλία του αρχείου να κρίνονται επαρκή. Τέλος, εκείνη τη σχολική χρονία το 
σχολείο προμηθεύτηκε μια κεντητική μηχανή Σίγγερ, όπου εξασκούνταν οι μαθήτριες και οι 
χωρικές145. 

   Το διδακτήριο της Μελίτης διατηρούνταν σε ικανοποιητική κατάσταση, όπως περιγράφει ο 
Επιθεωρητής του 1931. Ικανοποιητική κρίθηκε και η εικόνα της επίπλωσής του, αφού περιείχε 
πέντε τραπέζια, οκτώ καθίσματα, έξι θερμάστρες, μία αρχειοθήκη, πολυτελή και καινούρια 
βιβλιοθήκη, τριάντα-εννέα δίεδρα θρανία σε καλή κατάσταση, δεκαέξι παλιά, πολύεδρα 
θρανία  και δύο πάγκους. Στα διαθέσιμα εποπτικά μέσα του σχολείου περιλαμβάνονταν πέντε 
γεωγραφικοί χάρτες, μία κινητή αλφάβητος, έντεκα εικόνες τόπων, δεκατρείς εικόνες της 
Επαναστάσεως του 1821, δύο εικόνες της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, μία ραπτομηχανή 
Σίγγερ, δύο καθρέφτες και δύο κουρευτικές μηχανές146. 

   Κατά την επίσκεψη του Επιθεωρητή στις 30 Μαϊου 1931, η εικόνα του σχολικού κτιρίου ήταν 
ικανοποιητική και έγινε νήξη, μεταξύ άλλων, τόσο στη βιβλιοθήκη, η οποία διέθετε σαράντα 

                                                           
141 Εφημερίδα Έλεγχος. 14/12/1928. 
142 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 37-38. 
143 Εφημερίδα Έλεγχος. ο.π. 
144 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π. 
145 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή. ΣΑΕ 33. σελ. 45. 
146 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή. ΣΑΕ 34. σελ. 8. 
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βιβλιά διαφόρων θεμάτων, όσο και στον εκπαιδευτικό κήπο, μικρό μέρος του οποίου 
καλλιεργούνταν από τους μαθητές, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του βρισκόταν υπό ενοικίαση147. 

4.3.2. Μαθητικό δυναμικό 

   Στην εκπαιδευτική επιθεώρηση του 1918 βρίσκεται η αφετηρία της αναφοράς σε σχέση με 
τον αριθμό των μαθητών στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, όπως επίσης και την πρόοδο του 
μορφωτικού τους επιπέδου. Αναλυτικότερα, στο νηπαγωγείο φοιτούσαν 52 νήπια, στην Α΄τάξη 
35 μαθητές, στη Β΄τάξη 9 και στη Γ΄τάξη 4. Στο Νηπιαγωγείο ο αριθμός των φοιτούντων 
κρίθηκε ικανοποιητικός, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού, όπου ο 
αριθμός των μαθητών που φοιτούσαν ήταν πολυ μικρός. Το γεγονός αυτό αποδίδεται, κατά 
τον Επιθεωρητή Ιωαννίδη, στην στάση των εκπαιδευτικών ανά τάξη. Τα νήπια στάθηκαν ικανά 
να μάθουν τέλεια την ελληνική γλώσσα μέσα σε πέντε μήνες, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν 
φοιτήσει προηγουμένως στο σχολείο και, μάλιστα, το μεγαλύτερο από τα δύο τμήματα 
μπορούσε να συλλαβίζει, προετοιμαζόμενο έτσι εξαιρετικά για την επόμενη τάξη, την Α΄ 
Δημοτικού. Η εξαιρετική εικόνα των νηπίων αποδόθηκε στην επιμελή φροντίδα της 
νηπιαγωγού, ενώ αντίστοιχα στις μεγαλύτερες τάξεις η φοίτηση ήταν ελλιπής, λόγω του 
διδάσκοντα, ο οποίος εξαιτίας της ηλικίας του και της αδυναμίας χαρακτήρα δίσταζε να 
καταγγείλει τους γονείς, που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο και δεν υποχρέωνε σε 
φοίτηση αυτούς που έπρεπε να μεταβούν στη Δ΄ τάξη. Υπεύθυνους για την κατάσταση της 
ελλιπούς φοίτησης θεωρούσε και τους γονείς, η στάση των οποίων ήταν αρνητική απέναντι 
στην τακτική φοίτηση των παιδιών τους. Ο Επιθεωρητής, λοιπόν, πρότεινε ως λύση την 
καταγγελία των γονέων για την αποφυγή της παύσης της λειτουργίας του σχολείου, αφού 
θεωρούσε πως με την απροθυμία των ξενοφώνων Μακεδόνων στην εκμάθηση των ελληνικών 
θα ικανοποιούνταν ηθικά οι Σέρβοι148. 

   Κατά τη σχολική χρονιά 1922-23, στο Νηπιαγωγείο φοιτούσαν 36 νήπια από τα 46 που είχαν 
εγγραφεί, ενώ στο Δημοτικό διαπιστώθηκε μεγαλύτερη απόκλιση των εγγραφομένων 
μαθητών με αυτούς που φοιτούσαν τακτικά, ειδικότερα στις μεγαλύτερες τάξεις. Αναφέρεται 
ότι στην Α΄ τάξη φοιτούσαν 24 μαθητές από τους 30 εγγεγραμμένους, στη Β΄ και Γ΄ τάξη 
φοιτούσαν 16 από τους 23, στην Δ΄ και στην Ε΄ τάξη φοιτούσαν 16 από τους 21149. 

                                                           
147 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή. ΣΑΕ 34. σελ. 142-143. 
148 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή Ιωαννίδη. ΑΒΕ 112 ΣΑΕ 29. σελ. 42-43. 
149 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή Χριστοδουλόπουλου. ΑΒΕ 112 ΣΑΕ 30. σελ. 29-30. 
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                    Γράφημα 1. Σύγκριση φοιτούντων με εγγεγραμμένους μαθητές σχολ. έτους 1922-23. 

   Το φαινόμενο της άτακτης φοίτησης εξακολουθούσε να υφίσταται και κατά το επόμενο 
σχολικό έτος. Οι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό ήταν, αφενός, το γεγονός πως η άθλια 
εικόνα του παλιού σχολικού κτιρίου απωθούσε τους μαθητές λόγω των ημικατεστραμμένων 
θρανίων, της απουσίας καθισμάτων, διδακτικών οργάνων και εικόνων και, αφετέρου, η 
ενασχόληση των παιδιών με τις γεωργικές εργασίες. Παράλληλα, ευθύνες αποδόθηκαν στους 
δασκάλους και τον διευθυντή του σχολείου, που έμεναν άπραγοι. Κατά το σχολικό έτος 1923-
24, στο Νηπιαγωγείο ήταν εγγεγραμμένα 39 νήπια και φοιτούσαν τα 30, ενώ αναφορικά με τις 
τάξεις του Δημοτικού 35 μαθητές ήταν παρόντες στην Α΄ και Β΄ τάξη από τους 40 
εγγεγραμμένους, εκ των οποίων οι 16 γένους θηλυκού, 20 μαθητές στη Γ΄ και Δ΄ τάξη από τους 
27, οι 5 γένους θηλυκού, και 9 μαθητές φοιτούσαν στην Ε΄ τάξη με μία από αυτούς να είναι 
γένους θηλυκού150. 

 

                                                           
150 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π. σελ. 87-88. 
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                    Γράφημα 2. Σύγκριση φοιτούντων με εγγεγραμμένους μαθητές σχολ. έτους 1923-24. 

   Στη δεύτερη αναφορά του ίδιου σχολικού έτους, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 
1924, η εικόνα της φοίτησης των μαθητών φαίνεται να χειροτερεύει, λόγω της μείωσης των 
παρόντων μαθητών. Ο αριθμός των μαθητών που συνάντησε ο Επιθεωρητής κατά τον έλεγχο 
ήταν μικρότερος από το μισό των εγγεγραμμένων μαθητών. Στο Νηπιαγωγείο φοιτούσαν 21 
νήπια από τα 57 εγγεγραμένα και στο Δημοτικό ήταν 27 μαθητές παρόντες στις πέντε τάξεις 
από τους 69 εγγεγραμμένους. Στην Α΄ τάξη 7 μαθητές, στη Β΄ 9 μαθητές, στη Γ΄ και Δ΄ τάξη 7 
μαθητές και στην Ε΄ τάξη 4 μαθητές από τους 5 εγγεγραμμένους151. 

 

              Γράφημα 3. Σύγκριση φοιτούντων με εγγεγραμμένους μαθητές, αρχή και τέλος  σχολ.έτους 1923-24. 

   Κατά την εκπνοή του επόμενου σχολικού έτους, 1924-1925, παρά το μεγάλο μέγεθος της 
κοινότητας, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει στο σχολείο 170 μαθητές, οι εγγεγραμμένοι 
μαθητές ήταν μόλις 62 και μαθήτριες 16, ενώ στο Νηπιαγωγείο τα νήπια, που ήταν χωρισμένα 
σε δύο τμήματα, ήταν 58, εκ των οποίων τα 39 ήταν αγόρια και τα 19 κορίτσια. Επίσης, η 
μεταφορά του σχολείου σε νέες εγκαταστάσεις με την έναρξη του σχολικού έτους δεν ευνόησε 
την αύξηση του αριθμού των φοιτούντων μαθητών, με αποτέλεσμα ο Επιθεωρητής να 
προτείνει την τοποθέτηση πιο δραστήριου διδακτικού προσωπικού ως λύση στο ζήτημα της 
άτακτης φοίτησης 152. 

   Η φοίτηση των μαθητών κρίθηκε τακτική το 1926. Ωστόσο, στο Νηπιαγωγείο από τα 80 
εγγεγραμένα νήπια φοιτούσαν τα 60, γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη θρανίων. Στη 
διάρκεια της αξιολόγησης του σχολείου, ο Επιθεωρητής, συνέλεξε τους εκπαιδευτικούς και 
τους μίλησε για την ανάγκη της επιτυγχημένης μόρφωσης, την προαγωγή της κρίσης και της 
παρατήρησης και καλλιέργεια του εθνικού φρονήματος, κριτήρια τα οποία προέβαλαν 
καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της σέρβικης προπαγάνδας, που κυριαρχούσε εκείνη 
την περίοδο στην κοινότητα της Μελίτης και στην ευρύτερη περιοχή153.  

                                                           
151 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 99b-104. 
152 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 206-210. 
153 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή Πετρόπουλου. ΣΑΕ 31. σελ. 29-31. 
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   Κατά το σχολικό έτος 1926-27, η φοίτηση των 106 εγγεγραμμένων μαθητών ήταν τακτική. 
Εντούτοις, προτάθηκε ο υποβιβασμός του σχολείου σε διτάξιο, αφού στερούνταν του 
απαραίτητου αριθμού μαθητών, ώστε να διατηρηθεί διτάξιο154. 

   Η φοίτηση κατά το έτος 1929 κρίθηκε επίσης τακτική, καθώς φοιτούσαν 127 μαθητές155.  

   Κατά το σχολικό ετος 1930-31 παρατηρείται μεγάλη άνοδος στον αριθμό των εγγεγραμμένων 
μαθητών, αφού όλοι οι μαθητές, που ήταν υποχρεωμένοι να φοιτούν και ήταν 206 στον 
αριθμό, είχαν εγγραφεί εκείνη τη σχολική χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των 
κοριτσιών που φοιτούσαν στο σχολείο. Αναλυτικότερα, στην Α΄ τάξη φοιτούσαν 56 μαθητές, εκ 
των οποίων 23 αγόρια και 33 κορίτσια, στη Β΄ τάξη 57 μαθητές, από τους οποίους οι 32 ήταν 
αγόρια και οι 25 κοριτσια, στη Γ΄ τάξη 37, με 17 αγόρια και 20 κορίτσια, στη Δ΄ τάξη φοιτούσαν 
27 μαθητές, από τους οποίους οι 16 ήταν αγόρια και οι 11 κορίτσια, στην Ε΄τάξη υπήρχαν 16 
μαθητές, οι 9 ήταν αγόρια και οι 7 κορίτσια και, τέλος, στην Στ΄ τάξη φοιτούσαν 10 μαθητές, οι 
οποίοι στο σύνολο τους ήταν αρσενικού γένους. Επίσης, για πρώτη φορά γίνεται λόγος για την 
κατάσταση υγείας και καθαριότητας των μαθητών, η οποία κρίθηκε ικανοποιητική156. 

 

               Γράφημα 4. Σύγκριση μεταξύ φοιτούντων κοριτσιών και αγοριών σχολ. Έτους 1930-31. 

   Η εικόνα του επόμενου σχολικού έτους είναι ανάλογη, διότι όλοι οι υποχρεωμένοι σε 
φοίτηση μαθητές ήταν εγγεγραμμένοι στο σχολείο, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στους 
202. Από αυτούς στην Α΄ τάξη φοιτούσαν 82 μαθητές, εκ των οποίων 47 αγόρια και 35 
κορίτσια, στη Β΄ τάξη 44 μαθητές, από τους οποίους οι 22 ήταν αγόρια και οι 22 κορίτσια, στη 
Γ΄ τάξη 33, με 20 αγόρια και 19 κορίτσια (παρατηρείται αστοχία στο άθροισμα αγοριών και 
κοριτσιών), στη Δ΄ τάξη φοιτούσαν 21 μαθητές, από τους οποίους οι 11 ήταν αγόρια και οι 10 

                                                           
154 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 38. 
155 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή. ΣΑΕ 33. σελ. 45. 
156 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή. ΣΑΕ 34. σελ. 8. 
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κορίτσια, στην Ε΄τάξη υπήρχαν 14 μαθητές, οι 12 ήταν αγόρια και οι 2 κορίτσια και, τέλος, στην 
Στ΄ τάξη φοιτούσαν 8 μαθητές, οι οποίοι ήταν 7 αγόρια και ένα κορίτσι. Την ημέρα της 
επιθεώρησης ήταν παρόντες 190 μαθητές, ενώ αυτοί που έλειπαν, απουσίαζαν 
δικαιολογημένα. Η εικόνα της υγείας και της καθαριότητας των μαθητών καταγράφεται ως 
ικανοποιητική157. 

 

               Γράφημα 5. Σύγκριση μεταξύ φοιτούντων κοριτσιών και αγοριών σχολ. Έτους 1932-33. 

   Συμπερασματικά, από το 1918 έως το 1933 παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στον τομέα 
της εκπαίδευσης στην κοινότητα της Μελίτης. Αρχικά, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως ο 
αριθμός των μαθητών μειώνεται όσο περνάμε στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού. Το 
φαινόμενο αυτό αποδίδεται στην ενασχόληση των μεγαλύτερων μαθητών με τις αγροτικές 
εργασίες. Επίσης, ο αριθμός των αγοριών, κατά τα πρώτα χρόνια, είναι μεγαλύτερος από τον 
αριθμό των κοριτσιών, ενώ δημιουργείται μια ισορροπία μέχρι το 1933. Τα κορίτσια 
αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν το σχολείο νωρίτερα λόγω της ενασχόλησης τους με τα 
οικιακά και τις αγροτικές εργασίες. Επίσης, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο 
δημοτικό παντρεύονταν οπότε θεωρούσαν πως δεν υπήρχε λόγος να τελειώσουν το σχολείο. 
Τέλος, παρατηρείται αύξηση των εγγεγραμμένων μαθητών στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, 
μετά τα μέτρα που λήφθησαν για την εξάλειψη της άτακτης φοίτησης, ύστερα από ανάλογες 
προτάσεις των επιθεωρητών στις εκπαιδευτικές επιτροπές. Η διαμόρφωση του αριθμού των 
εγγεγραμμένων μαθητών γίνεται φανερή στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

                                                           
157 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 143. 
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                                      Διάγραμμα 1.  Το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών από το 1918 έως το 1933. 

 

4.3.3. Εκπαιδευτικό Δυναμικό 

   Οι εκθέσεις Επιθεωρητών αποτελούν μια σημαντική πηγή πληροφοριών και για το 
εκπαιδευτικό δυναμικό που στελέχωσε το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο Μελίτης, από 
το 1918 έως το 1933. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί, με τα 
ονοματεπώνυμά τους, την προέλευσή τους και διάφορα σχόλια που γίνονται από τους  
Επιθεωρητές. 

   Στα πρώτα χρόνια  λειτουργίας του ελληνικού Δημοτικού σχολείου, μετά την 
επαναλειτουργία του, το 1918, δίδασκαν τρείς εκπαιδευτικοί. Η Κωνσταντίνα Λύκα ήταν η 
νηπιαγωγός και εργαζόταν με περίσσια επιμέλεια και φροντίδα, αφού, όπως επισημαίνει ο 
Επιθεωρητής Ιωαννίδης, βοήθησε τα νήπια να μάθουν την ομιλία των Ελληνικών και να 
συλλαβίζουν μέσα σε πέντε μήνες, ενώ δεν είχαν φοιτήσει προηγουμένως στο σχολείο, 
προετοιμάζοντας τα κατάλληλα για τη προαγωγή στην Α΄τάξη. Η Χρυσαυγή Πλατή, 
εκπαιδευτικός της Α΄τάξης, δίδασκε όλα τα μαθήματα με σχετική επιτυχιά, όπως 
χαρακτηριστικά περιγράφει ο Επιθεωρητής Ιωαννίδης, υποδεικνύοντάς της ορισμένους 
αποτελεσματικότερους τρόπους διδασκαλίας, όπως η πραγματοποίηση ερωτήσεων στους 
μαθητές. Ο Πέτρος Βίκας  χαρακτηρίστηκε ως πεπειραμένος εκπαιδευτικός χωρίς να αφήσει 
ικανοποιημένο τον Επιθεωρητή από τον τρόπο διδασκαλίας του στη Β΄ και Γ΄ τάξη του 
Δημοτικού, λόγω της αναποτελεσματικότητάς του απέναντι στους ζωηρούς μαθητές και 
αυτούς που χρειάζονταν περισσότερη επιμέλεια. Ως προσωπικότητα, χαρακτηρίζεται δειλός με 
αδύναμο χαρακτήρα, διότι δεν κατήγγηλε τους γονείς, οι οποίοι δεν έστελναν τα παιδιά τους 
στη φοίτηση των μεγαλύτερων τάξεων. Έτσι, λοιπόν, ο Επιθεωρητής απαίτησε από τον 
εκπαιδευτικό να πραγματοποιήσει καταγγελίες, ώστε οι μαθητές να συνεχίζουν και στις 
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μεγαλύτερες τάξεις. Η αδυναμία του χαρακτήρα του, ωστόσο, στάθηκε η αιτία να μετατεθεί 
και να αντικατασταθεί από κάποιον ζωηρότερο διδάσκοντα158. 

   Κατά το σχολικό έτος 1922-23, η διδασκαλία των τάξεων είχε ανατεθεί σε τρεις 
εκπαιδευτικούς. Η Αθηνά Βουργουρώνη, μετά την απουσία νηπιαγωγού ανέλαβε εκτός από 
την Α΄τάξη και τη διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο, διενεργώντας με επιμέλεια το επάγγελμά της. 
Στη Β΄και Γ΄ τάξη δίδασκε ο Δημήτριος Σπυρόπουλος, ο οποίος ήταν δραστήριος και 
εξυπηρετούσε με επιτυχία τον σκοπό του. Ο δάσκαλος της Δ΄και Ε΄τάξης,  Αντώνιος Φρόντζου, 
χαρακτηρίζεται ως «γέρος, αμελής προς το καθήκον του με αναξιοπρεπή συμπεριφορά» και 
για τους λόγους αυτούς ζητήθηκε η απομάκρυνσή του159. 

    Οι εκπαιδευτικοί, που άσκησαν το επάγγελμά τους στο σχολείο της Μελίτης κατά το σχολικό 
έτος 1923-24, ήταν η Ελένη Στάμου δασκάλα της  Α΄ και Β΄ τάξης, με καταγωγή από το 
Μοναστήρι, χήρα 35 ετών με μια κόρη, η Βικτωρία Κωνσταντίνου, η οποία ήταν η δασκάλα της  
Γ΄ και Δ΄ τάξης και προερχόταν επίσης από το Μοναστήρι, η Μαρία Δημητρίου ήταν η δασκάλα 
της Ε΄ τάξης και η Αλεξάνδρα Συμεοπούλου ήταν η νηπιαγωγός160. 

   Από τη σχολική περίοδο του 1925, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών γίνεται πιο ενδελεχής 
και αναγράφονται περισσότερες λεπτομέρειες τόσο για την εκπαιδευτική τους ικανότητα όσο 
για την κοινωνική τους ζωή και δράση. Συμπληρωματικά, οι δάσκαλοι παραμένουν στις ίδιες 
θέσεις για περισσότερα χρόνια και παύει η διαρκής μετάθεσή τους.  

   Στο εκπαιδευτικό δυναμικό του Δημοτικού Σχολείου Μελίτης εντάχθηκε ο Γεώργιος 
Ψυλλίδης, πτυχιούχος του Παγκυπρίου Διδασκαλείου, ο οποίος όμως απεδήχθη κατώτερος 
των προσδοκιών του Επιθεωρητή, διότι παρά τη δωδεκαετή εμπειρία του οι γνώσεις του και η 
παιδαγωγική του δεξιότητα δεν ήταν επαρκείς, όντας  χαλαρός στη διδασκαλία, με 
αποτέλεσμα να μη διαφέρει κατά πολύ με τους μη πτυχιούχους εκπαιδευτικούς. Υπήρξε και 
διευθυντής της Νυχτερινής Σχολής Μελίτης. Τα χαρακτηριστικά που του προσάπτονται από τον 
Επιθεωρητή είναι η έλλειψη γνώσεων, η χαλαρή, νυσταλέα και ψυχρή διδασκαλία του. Επίσης, 
χαρακτηρίστηκε ως δυσκίνητος, χλιαρός και βραδύς στη σκέψη, χωρίς βελτίωση, καθώς δεν 
υπάκουσε στις λεπτομερείς υποδείξεις του Επιθεωρητή, με αποτέλεσμα να προταθεί η 
αντικατάστασή του από πτυχιούχο έφεδρο υπολοχαγό, πρόσωπο προικισμένο με 
χαρακτηριστικά που θεωρούσε αναγκαία για την κοινότητα και τους κατοίκους της Μελίτης. 

   Η Βικτωρία Χρήστου ή Κωνσταντίνου ή Κωνσταντινίδου ήταν αναγνωρισμένη δασκάλα από 
το Ανώτερο Παρθεναγωγείο Μοναστηρίου, με μέτρια μόρφωση και διδακτική δεξιότητα κατά 
τον Επιθεωρητή. Η εκπαιδευτικός ήταν διευθύντρια του τμήματος θηλέων της Νυχτερινής 

                                                           
158 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή Ιωαννίδη. ΣΑΕ 33. σελ. 42-43. 
159 Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή Χριστοδουλόπουλου. ΑΒΕ 112 ΣΑΕ 30. σελ. 29-30. 
160 Αρχεία Επιθεωρητών. ο.π., σελ. 99b-104. 
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Σχολής. Δεν είχε ειδική παιδαγωγική μόρφωση και δεν διενήργησε καμία εθνική 
δραστηριότητα. Ο Επιθεωρητής υπογράμμισε την ανικανότητά της να προσφέρει αξιόλογες 
υπηρεσίες, παρόλο που εργαζόταν πολύ. Η εκπαιδευτικός προέβαλε αδυναμία να κατανοήσει 
της υποδείξεις του. Η διδασκαλία της ήταν αμέθοδη και χωρίς σύστημα, με αποτέλσμα να 
υστερούν και οι μαθητές σε πολλούς μαθησιακούς τομείς. 

   Ο Γεώργιος Ντάλλης, από το Πλατύστομο Λαμίας, υπήρξε πτυχιούχος του Τριτάξιου 
Διδασκαλείου Λαμίας. Έργάστηκε με ζήλο και μεθοδικά, εξασκώντας την αυτενέργεια των 
μαθητών, δεν είχε, όμως,  γενικές γνώσεις πέρα από τη διδασκώμενη ύλη. Η διδακτική και 
διοικητική του ικανότητα κρίθηκαν επαρκείς, ήταν φιλόπονος και επιμελής, με καλή κοινωνική 
εμφάνιση και δράση. 

   Ο Γεώργιος Χρόνης, από τη Μελταία Δομοκού, ήταν άγαμος, υγιής και αρτιμελής, πτυχιούχος 
του Μονοτάξιου Διδασκαλείου Καστοριάς. Εργάστηκε φιλότιμα και μεθοδικά προκαλώντας 
την αυτενέργεια των μαθητών, κατέχοντας τη διδασκόμενη ύλη άλλα χωρίς περαιτέρω 
γνώσεις. Η  διδακτική του ικανότητα περιγράφεται ως επαρκής, η διοικητική του ικανότητα 
ανήκε στη δεξιά πολιτική παράταξη, ήταν φιλόπονος, με πολύ καλή κοινωνική εμφάνιση και 
δράση. 

   Η Θεοδοσία Παναγιωτίδου, ήταν πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη, εγκατεστημένη 
στη Θεσσαλονίκη, πτυχιούχος του Τριτάξιου Διδασκαλείου θηλέων Θεσσαλονίκης, με διετή 
μετεκπαίδευση στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Μετατέθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Μελίτης από το 
Πολυτάξιο Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Η μετάθεσή της πραγματοποιήθηκε ως 
τιμωρία λόγω των ερωτικών σχέσεων που διατηρούσε με τον  Γεώργιο Μόδη, δικηγόρο στη 
Φλώρινα. Η τιμωρία που της ασκήθηκε δεν στάθηκε ικανή να διακόψει τις σχέσεις της με τον 
δικηγόρο, γεγονός που την αποσπούσε από το καθήκον της και δεν ήταν αποδοτική λόγω 
φόβου για επικείμενη τιμωρία. Η ερωτική της περιπέτεια με πρόσωπο, που θεωρούνταν 
εκκεντρικό, την απομάκρυνε από την παιδαγωγική διδασκαλική ζωή και την εξέθεσε στους 
συναδέλφους της και στην κοινωνία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Επιθεωρητή. Μέχρι την 
ανακοίνωση εγκατάλειψης της θέσης της αντιμετώπιζε με τυπικό σεβασμό τις υποδείξεις των 
συναδέλφων, ενώ στην πράξη ήταν απείθαρχη και προκλητική. Ικανοποιητική, ωστόσο, 
κρίθηκε η επίδοση των μαθητών της, εργάστηκε παιδαγωγικά, κατείχε τη διδασκόμενη ύλη 
αλλά δεν είχε άλλες γνώσεις. Η διδακτική της ικανότητα καταγράφηκε ως ικανή, η διοικητική 
της ικανότητα επαρκής, η φιλοπονία της επιμελής, η κοινωνική της εμφάνιση και δράση 
μέτρια. 

   Η Βασιλική Κουδίζη,υπήρξε απόφοιτος του Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου με εμπειρία, το 
γεγονός όμως πως ήταν έγγαμη με παιδιά κρίθηκε πως ήταν η αιτία που δεν της επέτρεπε να 
προετοιμάζεται για τα εκπαιδευτικά της καθήκοντα. Δεν είχε λάβει ειδική μόρφωση, ούτε 
προσπάθησε να το διορθώσει. Η διδασκαλεία της τελέστηκε χωρίς εποπτεία και σύστημα.  
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   Ο Αναστάσιος Αναστασάκος από το Οίτυλο της Μάνης ή από τα Άλυκα Λακωνίας, υπήρξε 
πτυχιούχος του Διδασκαλείου Σπάρτης, νέος με μικρή προϋπηρεσία, εργατικός με καλή 
παιδαγωγική κατάρτιση. Εργάστηκε φιλότιμα στο σχολείο όπου ήταν και διευθυντής. 
Εφάρμωσε την υποχρεωτική φοίτηση και ίδρυσε μαθητική κοινότητα και νυχτερινή σχολή. Η 
διδασκαλία του ήταν μεθοδική και γνώριζε πώς να χρησιμοποιεί τις γνώσεις, εξυπηρετώντας 
σωστά τον σκοπό της αγωγής. Το 1931 έγινε ο διευθυντής του σχολείου. Σε επόμενη αναφορά, 
ωστόσο, υπογραμμίστηκαν από τον Επιθεωρητή οι μη παιδαγωγικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούσε. Η επίδοση των μαθητών θεωρήθηκε ικανοποιητική. Υστερούσε σε γενικές 
γνώσεις, η κοινωνική του εμφάνιση και δράση ήταν καλές, ενώ η διδακτική και διοικητική του 
ικανότητα επαρκείς. 

   Στο Νηπιαγωγείο ως αρμόδια εκπαιδευτικός είχε οριστεί η Ευανθία ή Φανή Τραϊανού, η 
οποία είχε καταγωγή από το Μοναστήρι, εγκατεστημένη στη Φλώρινα και πτυχιούχος του 
Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης. Χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα εργατική, κατά την αξιολόγηση, και 
υπήρξε μία από τις καλές νηπιαγωγούς της περιφέρειας, πλήρως καταρτισμένη, με διδακτική 
ικανότητα και ευστροφία, με τάξη και πρόοδο στο έργο της. Εργάστηκε με ζήλο και κατάφερε 
να μάθουν τα νήπια πολλές ελληνικές φράσεις και λέξεις. Θεωρήθηκε πως κατείχε τη 
διδασκόμενη ύλη χωρίς, ωστόσο, να έχει γενικές γνώσεις. Η διοικητική και διδακτική της 
ικανότητα κρίθηκαν επαρκείς, υπήρξε φιλόπονη με καλή κοινωνική εμφάνιση και δράση161. 

   Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τα αρχεία των Επιθεωρητών αναφορικά με το 
εκπαιδευτικό δυναμικό του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μελίτης, συμπαιρένεται 
πως ελάχιστοι εκαιδευτικοί κατάφεραν να παραμείνουν στη σχολική μονάδα περισσότερο από 
ένα σχολικό έτος, ενώ ως διευθυντές ορίζονταν μόνο άντρες, με εξαίρεση το τμήμα θηλέων της 
νυχτερινής σχολής. Επίσης, οι επιθεωρητές, αξιολογούσαν τους δασκάλους, αφενός, για το 
διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο, αφετέρου, για την εθνική τους δράση και για την 
κοινωνική τους εμφάνιση. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζε η οικογενειακή κατάσταση των 
εκπαιδευτικών, αφού οι ελάχιστοι από αυτούς που είχαν οικογένεια ή συντρόφους 
χαρακτηρίζονταν ως μη αποδοτικοί στο εκπαιδευτικό τους έργο, αφού η προσωπική τους ζωή 
φαινόταν να τους αποσυντονίζει στις παιδαγωγικές διαδικασίες. 

   Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες για την καταγωγή των δασκάλων, οι οποίοι στην 
πλειοψηφία τους κατάγονταν από το Μοναστήρι (5), ενώ οι υπόλοιποι προέρχονταν από την 

                                                           
161 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από: Αρχεία Επιθεωρητών. Εκθέσεις επιθεωρητή Χριστοδουλόπουλου. ΑΒΕ 112 
ΣΑΕ 30. σελ. 206-210. Εκθέσεις επιθεωρητή Πετρόπουλου. ΣΑΕ 31. σελ. 29-31. Εκθέσεις επιθεωρητή 
Πετρόπουλου. ΣΑΕ 37-39. ΣΑΕ 33. σελ. 45-47. ΣΑΕ 34. σελ. 8-12. ΣΑΕ 34. σελ. 143-147. 
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Κωνσταντινούπολη (1), την Κύπρο (1) και διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Λαμία (1), ο 
Δομοκός (1) και η Λακωνία (1). 

 

                                Διάγραμμα 2. Η καταγωγή των εκπαιδευτικών. 

   Η προέλευση των πτυχίων των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο 
που αναφέρεται σε ορισμένες περιπτώσεις.  Έτσι, λοιπόν, δύο πτυχιούχοι εκπαιδευτικού 
αποφοίτησαν από το Παρθεναγωγείο Μοναστηρίου, ενώ οι υπόλοιποι αποφοίτησαν 
μεμονωμένα από το Παγκύπριο Διδασκαλείο, το Τριτάξιο Διδασκαλείο Λαμίας, το Μονοτάξιο 
Διδασκαλείο Καστοριάς, το Τριτάξιο Διδασκαλείο Θεσ/νίκης θηλέων και το Διδασκαλείο 
Σπάρτης. 
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       Διάγραμμα 3. Προέλευση πτυχίων εκπαιδευτικών 

5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

5.1. ΟΙ ΑΔΡΙΑΝΤΕΣ ΔΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 

   Στην κεντρική πλατεία της Μελίτης δεσπόζουν οι προτομές δύο Μακεδονομάχων, οι οποίες 
απεικονίζουν τον Τραϊανό Μπραγιάννη και τον Γεώργιο Βολάνη. Κάθε χρόνο, στην επέτειο της 
25ης Μαρτίου πραγματοποιείται κατάθεση στεφάνων, αποδίδοντας τιμή στους δύο 
Μακεδονομάχους. 

 

   Ο Τραϊανός Μπραγιάννης γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αι., με καταγωγή από το Ζίχοβο 
Μοριχόβου, χωριό που σήμερα βρίσκεται στη Βόρεια Μακεδονία, και διετέλεσε οπλαρχηγός 
του μακεδονικού στρατού, στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Ο Μπραγιάννης, ως 
αρχηγός του ενόπλου σώματος Μοριχοβητών εντάχθηκε στην ΕΜΕΟ, όπως αρκετοί Έλληνες 
οπλαρχηγοί, οι οποίοι ήθελαν να αποφύγουν τις οθωμανικές φυλακίσεις και εκτελέσεις, οι 
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οποίες απειλούσαν τη ζωή των κομιτατζίδων, αφού μετά τη χορήγηση αμνηστίας προς αυτούς 
και τη συμφωνία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη Βουλγαρία, η οποία υπογράφηκε τον 
Απρίλιο του 1904, μετά την εξέγερση του Ίλιντεν, οι κομιτατζίδες της ΕΜΕΟ συλλαμβάνονταν 
και απελαύνονταν στη Βουλγαρία και, έτσι, μετά την απέλασή τους οι κομιτατζίδες 
επέστρεφαν και συνέχιζαν τη δράση τους162. Μετά την αποκύρηξη της ΕΜΕΟ από τον 
Μπραγιάννη και την ομάδα του, αφού απομακρύνθηκαν τα βουλγαρικά σώματα από το 
Μορίχοβο, το 1907 από τους οπλαρχηγούς Π. Ρακοβίτη, Σ. Ιωαννίδη, Π. Χρήστου, Γ. Βολάνη, Β. 
Παπά (Βρόντα) και Γ. Κονδύλη και έχοντας πιστέψει στην ελληνική συμπαράσταση, ξεκίνησαν 
τη δράση τους κατά των Βουλγάρων, οι οποίοι τρομοκρατούσαν τους κατοίκους της ευρύτερης 
περιοχής163. Οι Βούλγαροι, σε αντίποινα, σκότωσαν τον αδερφό του και απήγαγαν τα δύο 
ανήλικα τέκνα του, τα οποία οδηγήθηκαν στη Βουλγαρία. Ωστόσο, η πορεία του δεν άλλαξε, 
παρά τη μεγάλη πίεση που του ασκήθηκε164. Τον Μάρτιο του 1907, μετέβη στην Αθήνα με τον 
Στογιάννη Τσίτσο και τον Στέφανο Γρηγορίου, με σκοπό να λάβουν εντολές από τον Στέφανο 
Δραγούμη, και επέστρεψαν στο Μορίχοβο τον Αύγουστο, μέσω Ολύμπου, Πιερίων, Νάουσας, 
Βερμίου και Βόρρα165. Γενικότερα, φημίζεται για τη δράση του κατά των επιθέσεων των 
Βουλγάρων και των Οθωμανικών βιαιοτήτων, προστατεύοντας τον ελληνικό πληθυσμό του 
Μοριχόβου166. Ως τα τέλη του 1907, συνεργάστηκε με σημαντικούς οπλαρχηγούς, όπως ο 
Στογιάννης Τσίτσος και ο Στέφανος Γρηγορίου, με κύρια περιοχή δράσης το Βόρειο Μορίχοβο 
και, ειδικότερα, την ζώνη Μπέσιστας- Πόλτσιστας167 και τα χωριά του Περλεπέ168. Σημαντική 
υπήρξε η συμμετοχή του σώματός του στη μεγάλη μάχη της Μπέσιστας Μοριχόβου, στις 8 
Φεβρουαρίου του 1908. Στη διάρκεια της μάχης, ο οθωμανικός στρατός περικύκλωσε τα 
ενωμένα σώματα του Τραϊανού Μπραγιάννη, του Στογιάννη Τσίτσου, του Στέφανου 
Γρηγορίου, του Αντώνιου Ζώη και του Πέτρου Σουγαράκη. Οι οπλαρχηγοί Παύλος Νεράντζης 
(Περδίκας), Εμμανουήλ Κατσίγαρης, Ε. Νικολούδης, Π. Γερογιάννης και οι κάτοικοι της 
γειτονικής Γραδέσνιτσας έσπευσαν να βοηθήσουν. Ο τελικός απολογισμός της μάχης ήταν ο 
θάνατος έξι Ελλήνων και πολλών Τούρκων169. 

                                                           
162 Βακαλόπουλος, Α. Κ. (1999). ο.π., σελ. 229. 
163 Βακαλόπουλος, Α. Κ. ο.π., σελ. 291. 
164 Μόδης, Γ. (1975). Αγώνες στη Μακεδονία. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης,  σελ. 63. 
165 Δούφλιας, Κ. (1992). Μακεδονία- Μακεδονικός Αγώνας. Θεσσαλονίκη: Αιγαίο- Σ. Βάρφης και ΣΙΑ Ο.Ε, σελ. 256-
257. 
166 Βακαλόπουλος, Α. Κ. ο.π., σελ. 292. 
167 Δούφλιας, Κ. ο.π., σελ. 257. 
168 Βακαλόπουλος, Α. Κ. ο.π., σελ. 349. 
169 Βακαλόπουλος, Α. Κ. ο.π., σελ. 360. 
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Εικ. 1. 14 Μακεδονομάχοι σε προχωρημένη ηλικία, όπου διακρίνεται και ο Τραϊανός Μπραγιάννης (δεύτερος από δεξιά στη 
μεσαία σειρά) 

   Ο Γεώργιος Βολάνης, καταγόμενος από την Κρήτη, συμμετείχε στον Μακεδονικό Αγώνα, 
υπαγόμενος στο σώμα του Παύλου Μελά. Πολλοί ήταν οι Κρητικοί, οι οποίοι κατέφθασαν με 
σκοπό την στήριξη στους Μακεδονομάχους. Στη διάρκεια του πολέμου, συνελήφθη και 
οδηγήθηκε αιχμάλωτος στο Μοναστήρι, ωστόσο κατάφερε να δραπετεύσει με τη βοήθεια μιας 
γυναίκας με το όνομα Κίας170. Ανέλαβε την ηγεσία δικού του ενόπλου σώματος και 
αφιερώθηκε στη μάχη κατά των βουλγαρικών και τουρκικών στρατευμάτων. Λέγεται πως το 
1943 δολοφονήθηκε στην Κρήτη από κομμουνιστές αντάρτες. Προς τιμήν του γράφηκε 
μακεδονικό δίστιχο, όπου γίνεται αναφορά στη μάχη του Στρεμπένου:  

«Όξω μεριά απ’ το Λέχοβο, στο δάσος του Στρεμπένου. Γιώργος Μπουλάνης πολεμά με 
τούρκικο ασκέρι»171. 
 
5.2. ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   

                                                           
170 Ανδρέου, Α. ο.π. σελ. 171. 
171 Τσιτιρίδης, Γ. (2019). Αυτή είναι η ιστορία των προτομών των Μακεδονομάχων στη Θεσσαλονίκη. Ανακτήθηκε 
στις 03/04/2020 από: https://parallaximag.gr/thessaloniki/afti-einai-istoria-ton-protomon-ton-makedonomachon-
sti-thessaloniki 
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   Η μουσικοχορευτική παράδοση εντάσσεται στο ευρύτατο πλαίσιο του πολιτισμού και 
αποτελεί έναν τομέα, που συνέβαλε κυρίαρχο ρόλο στη συμμετοχή των κατοίκων της 
Φλώρινας σε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού. Η μουσική, ο χορός και το τραγούδι ανέδειξαν 
την ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων και ένας διακριτός τρόπος 
αναγνώρισής τους είναι η ενδυμασία τους172. 

   Μέσα από τα τραγούδια και τον χορό αντανακλώνται τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε 
χρονικής περιόδου. Μετά την ένταξη της Φλώρινας στο ελληνικό κράτος, ο χορός ήταν ένας 
τρόπος εξωτερίκευσης και επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων. Κάθε κοινωνική ομάδα 
εκπροσωπούνταν από τη δική της ορχήστρα και από τους δικούς της χορούς με τους στίχους 
στη γλώσσα της εκάστοτε ομάδας, οι οποίοι ήταν εμπνευσμένοι απο την εμπειρία των 
κατοίκων. Με την άφιξη των προσφύγων, το κέντρο βάρους μεταφέρεται στην ανάδειξη της 
ελληνικότητας μέσω των χορών, μετά από τις πολυπολιτισμικές επιδράσεις που δέχθηκαν οι 
τοπικές κοινότητες. Από το 1955, δημιουργούνται τα πρώτα χορευτικά συγκροτήματα, με 
συνέπεια να γίνει η μετατροπή από τον αυθόρμητο αυτοσχεδιασμό σε μια προσχεδιασμένη 
παρουσίαση. Τέλος, από το 1980 μέχρι σήμερα, οι πολιτισμικές ομάδες διαχωρίζονται 
περισσότερο μεταξύ τους, ενώ απώτερος στόχος της κάθε ομάδας είναι η κυριαρχία έναντι των 
άλλων, με αποτέλεσμα να χάνεται ο βασικός σκοπός της μουσικοχορευτικής παράδοσης, αφού 
πλέον εξυπηρετεί σκοπούς μαζοποίησης173. 

   Οι παραδοσιακοί χοροί της Φλώρινας συμβάλλουν στη δημιουργία πολιτισμικών 
ταυτοτήτων, διότι ο πολιτισμός επηρεάστηκε από τον τομέα της πολιτικής. Η διαχείρηση των 
πολιτισμικών ετεροτήτων από την πολιτική σκοπιά είναι το μέσο που κατορθώνει να τις 
διαχωρίσει. Οι Ντόπιοι ή Σλαβόφωνοι είναι μια ομάδα η οποία υπερισχύει στη Φλώρινα και τα 
περίχωρά της και φαίνεται πως έχει δημιουργήσει τον δικό της πολιτισμό, σύμφωνα με την 
άποψη ορισμένων ανθρωπολόγων. Η ομάδα αυτή διατηρεί από το παρελθόν τη δική της 
γλώσσα, χορούς και τραγούδια. Οι υπόλοιπες πολιτισμικές ομάδες εκπροσωπούνται από 
πρόσφυγες όπως οι Πόντιοι, οι Βλάχοι, οι Αρβανίτες, οι Αλβανοί, οι νοτιοελλαδίτες, οι Ρομά 
και οι Εβραίοι174. 

5.3. ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΕΛΙΤΗΣ 

   Το πανηγύρι της Μελίτης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19-20 Ιουλίου, στη γιορτή του 
Προφήτη Ηλία. Η ημερομηνία του εορτασμού του πανηγυριού παραπέμπει στην εξέγερση του 
Ίλιντεν, αφένος, με βάση την ονομασία που σημαίνει Ηλίας στα σλαβομακεδονικά και, 
                                                           
172 Κωνσταντίνου, Ι. (2004). Ο Χορός και η Μουσική της Φλώρινας. Στο Πρακτικά Συνεδρίου: Φλώρινα 1912-2002. 
Ιστορία και Πολιτισμός. Φλώρινα, σελ. 553. 
173 Κωνσταντίνου, Ι. ο.π., σελ. 254-256. 
174 Μάνος, Ι. (2004). Σύγχρονη Ανθρωπολογική Έρευνα στη Φλώρινα: Θεωρητικοί Άξονες, Εννοιολογικά Εργαλεία 
και Πολιτισμικές αναπαραστάσεις της Τοπικής Πραγματικότητας. Στο Πρακτικά Συνεδρίου: Φλώρινα 1912-2002. 
Ιστορία και Πολιτισμός. Φλώρινα, σελ. 557-572. 
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αφετέρου, με βάση την ημερομηνία της 20ης Ιουλίου (σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο), 
οπότε ξέσπασε η επανάσταση, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1903 ως μια εξέγερση ενάντια 
στην Οθωμανική κυριαρχία175. 

   Την παραμονή της εορτής του Προφήτη Ηλία πραγματοποιείται η τέλεση της λειτουργίας στο 
Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία και η περιφορά της εικόνας του Προφήτη περιμετρικά του ναού. 
Λειτουργία πραγματοποιείται και το πρωί ανήμερα της εορτής. Οι κάτοικοι του χωριού 
συμμετέχουν ενεργά τόσο στα εκκλησιατικά δρώμενα όσο και στα εορταστικά που λαμβάνουν 
χώρα στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου και συνοδεύονται από τη λειτουργία 
υπαίθριας αγοράς. 

   Κατά τη διάρκεια των εορτασμών του πανηγυριού, πολλές φορές οι χοροί συνοδεύονται από 
τραγούδια με σλάβικο στίχο, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση της πλειοψηφίας της 
τοπικής κοινής γνώμης, καθώς θεωρούν πως έτσι διαταράσσεται η ταυτότητα των ντόπιων 
Ελλήνων176. Με πρόθεση την αποτροπή του φαινομένου, οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν τη 
χρήση σλαβομακεδονικών στίχων και την προσφώνηση των τραγουδιών με 
σλαβομακεδονικούς τίτλους. Το 1988, ωστόσο, την ημέρα του πανηγυριού οι κανόνες αυτοί 
παραβιάστηκαν με αποτέλεσμα την επέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι άρπαξαν βίαια το 
μικρόφωνο από τον τραγουδιστή και διέκοψαν το ηλεκτρικό ρεύμα, σταματώντας άμεσα την 
τέλεση των εορτασμών177. Το 1990, διακόπηκε αιφνίδια ο εορτασμός του πανηγυριού της 
Μελίτης, με την πρόφαση πως τη βραδιά θα πλαισίωνε ένα μουσικό συγκρότημα που 
τραγουδούσε με σλαβομακεδονικούς στίχους. Υπεύθυνος των απαγορεύσεων αυτών υπήρξε ο 
Νομάρχης Φλώρινας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να καταστείλει 
οποιεσδήποτε κινήσεις με αυτονομιστικά στοιχεία. Στις πρακτικές αυτές εντάχθηκε τόσο η 
διακοπή του πανηγυριού του Ατραπού όσο και της πολιτιστικής εβδομάδας, που θα τελούνταν 
στην τοπική κοινότητα των Λόφων. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, η αντιδημοκρατική στάση 
του νομάρχη, ωστόσο, έμελλε να φέρει μόνο αντίθετα αποτελέσματα. Ο Νομάρχης, όμως, 
συνέχισε την υποστήριξη της ενίσχυσης του εθνικού συμφέροντος  μέσω της παροχής 
χορηγειών για την τέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων μόνο σε εθνικόφρονες και προσφυγικούς 
συλλόγους178. Η Μελίτη χαρακτηρίστηκε ως «άντρο» του ανθελληνισμού, με βασική κατηγορία 
τη χρήση του σλαβομακεδονικού ιδιώματος σε δημόσιο επίπεδο, καθώς και στον εορτασμό 
του πανηγυριού του Προφήτη Ηλία με σλαβομακεδονικά τραγούδια. Τον ισχυρισμό της 
ανθελληνικότητας του χωριού ενίσχυσε και η αντιδραστική κίνηση αγνώστων, οι οποίοι τη 
νύχτα της 25ης Μαρτίου του 1991 κατέβασαν τις ελληνικές σημαίες από δημόσια κτίρια του 

                                                           
175 Κωστόπουλος, Τ. ο.π. σελ.364. 
176 Μάνος, Ι. (2008). Σύγχρονες εκδοχές της Μακεδονικής ταυτότητας στην περιοχή της Φλώρινας. Στο Στεφανίδης  
Ι., Βλασίδης Β., Κωφός Ευ. (επιμ.), Μακεδονικές Ταυτότητες στο Χρόνο. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, σελ. 419-436. 
177 Κωστόπουλος Τ. ο.π., σελ. 365. 
178 Κωστόπουλος Τ. ο.π., σελ.366. 
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χωριού179. Η στήριξη του πανηγυριού της Μελίτης, όμως, τόσο από τους ντόπιους κατοίκους 
όσο και κατοίκων γειτονικών χωριών, κατάφεραν, με το πέρασμα των χρόνων, να 
αποδυναμώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια καταστολής του εορτασμού του180. 
Αδιαμφισβήτητα, μερίδα των κατοίκων του χωριού έχει προσδώσει στον εορτασμό του 
πανηγυριού πολιτικό τόνο, σε σημείο να χαρακτηρίζεται και ως πολιτική προπαγάνδα, η οποία 
χρησιμοποιείται για να επηρεάσει τη γνώμη των απλών κατοίκων. Το πανηγύρι της Μελίτης 
έχει θεωρηθεί ως ένα μέσο εκδήλωσης των προσπαθειών χειραφέτησης από το ελληνικό 
κράτος, γεγονός που αποτελεί μια γενικότερη τάση των σλαβόφωνων χωριών της Δυτικής 
Μακεδονίας181. 

5.4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

   Ο ενεργός ρόλος των κατοίκων της Μελίτης στον τομέα του πολιτισμού αναγνωρίζεται από 
την ίδρυση ποικίλων πολιτιστικών συλλόγων. Σύμφωνα με το αρχειακό υλικό που βρίσκεται 
στο Πρωτοδικείο Φλώρινας, υπάρχουν καταχωρημένοι οκτώ σύλλογοι, οι οποίοι σχετίζονται 
με τον πολιτισμό, και έχουν ιδρυθεί στο  διάστημα από το το 1957 έως το 2014. Ο Αθλητικός 
Σύλλογος «Μελιτεύς» είναι ο πρώτος σύλλογος που ιδρύθηκε στο χωριό το 1956, με αριθμό 
απόφασης 330/1956 και αριθμό καταχώρησης 213/1957. Παρά τη βασική ενασχόληση του 
συλλόγου με τον αθλητισμό, είναι ενεργή η δράση του και στον χώρο του πολιτισμού, καθώς 
από το 2016 πραγματοποιούνται τριήμερες εκδηλώσεις με την επωνυμία «Φεστιβάλ 
Μπύρας», κατά τις οποίες λαμβάνουν χώρα συναυλίες με γνωστούς τραγουδιστές182. Στη 
συνέχεια, το 1982 πραγματοποιήθηκε ο «Πνευματικός Μορφωτικός Σύλλογος Μελίτης», με 
αριθμό απόφασης 7/1982 και αριθμό καταχώρησης 4/1982. Η δράση του συλλόγου 
αναγνωρίζεται στην οργάνωση του πανηγυριού του χωριού, στην πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων στις 23 Δεκεμβρίου, κατά το τοπικό έθιμο των Φωτιών, και στη διδασκαλεία και 
παρουσίαση χορογραφιών παραδοσιακών ντόπιων χορών. Στη δεκαετία του 1990 ιδρύθηκε, το 
1995, ο Σύλλογος Γυναικών Μελίτης «Ειρήνη» με αριθμό απόφασης 48/1995 και αριθμό 
καταχώρησης 13/1995 και το 1996 ο Αθλητικός Επιμορφωτικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος 
Μελίτης «Ελπίδα» με αριθμό καταχώρησης 17/1996 , η δράση του οποίου υπήρξε 
ανταγωνιστική σε σχέση με τον ΠΜΣΜ, αφού η Ελπίδα αυτοπροσδιορίστηκε ως ελληνόφρων 
σύλλογος183. Ακολούθησε η δημιουργία του Ορειβατικού Συλλόγου «Παπαδιά» το 2002, με 
αριθμό απόφασης 52/2002 και αριθμό καταχώρησης 2/2003. Το 2006 αναδεικνύεται η 
σύνδεση των απογόνων των προσφύγων του Πόντου με τον τομέα του πολιτισμού, με την 
ίδρυση του Συλλόγου Ποντίων «ο Πόντος», με αριθμό απόφασης 211/2006 και αριθμό 
                                                           
179 Κωστόπουλος Τ. ο.π., σελ.367. 
180 Κωστόπουλος Τ. ο.π., σελ.368. 
181 Κωστόπουλος Τ. ο.π., σελ.364. 
182 Νέα Φλώρινα. (08/07/2016). Ανακτήθηκε στις 04/03/2020 από https://neaflorina.gr/2016/07/xekina-1o-beer-
festival-sti-meliti/ 
183 Κωστόπουλος Τ. ο.π., σελ.369. 
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καταχώρησης 24/2007. Επίσης, το 2007 δημιουργήθηκε ο Ορειβατικός Σύλλογος 
«Καϊμακτσαλάν», με αριθμό απόφασης 25/2007. Τέλος, το 2014 ιδρύθηκε ο «Περιβαλλοντικός 
Πολιτιστικός Σύλλογος Μελίτης», με αριθμό απόφασης 5/2014 και αριθμό καταχώρησης 
4/2014. Από το σύνολο των ιδρυθέντων συλλόγων της Μελίτης, αυτοί που διατηρούν την 
δράση τους στον πολιτιστικό τομέα είναι ο Αθλητικός Σύλλογος «Μελιτεύς», ο «Πνευματικός 
Μορφωτικός Σύλλογος Μελίτης» και ο «Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μελίτης». 

   Ο κατάλογος με τα ονόματα των συλλόγων σε συνδυασμό με τους αριθμούς απόφασης και 
καταχώρησης είναι ο ακόλουθος: 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 Αθλητικός Σύλλογος 
«Μελιτεύς» 

330/1956 213/1957 

Πνευματικός Μορφωτικός 
Σύλλογος Μελίτης 

7/1982 4/1982 

Σύλλογος Γυναικών Μελίτης 
«Ειρήνη» 

48/1995 13/1995 

Αθλητικός Επιμορφωτικός 
Περιβαλλοντικός Σύλλογος 
Μελίτης «Ελπίδα» 

 17/1996 

Ορειβατικός Σύλλογος 
«Παπαδιά» 

52/2002 2/2003 

Σύλλογος Ποντίων «ο Πόντος» 211/2006 24/2007 
Ορειβατικός Σύλλογος 
«Καϊμακτσαλάν» 

25/2007  

Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός 
Σύλλογος Μελίτης 

5/2014 4/2014 

 

5.4.1. Καταστατικά Συλλόγων 

   Παρακάτω αναφέρονται στοιχεία ίδρυσης, σκοπών και άλλων πληροφοριών των 
καταστατικών των ενεργών συλλόγων, που εδρεύουν στη Μελίτη. Τα καταστατικά 
παραχωρήθηκαν στην ερευνήτρια από τους κατόχους τους και προέρχονται από τον Αθλητικό 
Μορφωτικό Σύλλογο «Μελιτεύς» και από τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μελίτης. 
Ένας ακόμα ενεργός σύλλογος της κοινότητας είναι και ο Πνευματικός Μορφωτικός Σύλλογος 
Μελίτης, οι κάτοχοι ωστόσο του καταστατικού αρνήθηκαν να το παραχωρήσουν. 

   Το 1956 ιδρύθηκε στη Μελίτη ο πρώτος Αθλητικός Σύλλογος με την επωνυμία «Μελιτεύς», 
με αριθμό απόφασης 330/1956 και αριθμό καταχώρησης 213/1957. Το 2000 
πραγματοποιήθηκε η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου με αριθμό 
απόφασης 101/2000 και αριθμό καταχώρησης 481/2000, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα. Η 
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επίσημη επωνυμία του Συλλόγου, που αναφέρεται ως αθλητικό σωματείο, είναι «Αθλητικός, 
Μορφωτικός Σύλλογος Μελίτης ο Μελιτεύς» και έχει έδρα τη Μελίτη Φλώρινας.  

   Οι βασικοί σκοποί του είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος του 
ποδοσφαίρου, της καλαθοσφαίρησης και της γυμναστικής (φυσικής αγωγής), για σωστή 
σωματική διάπλαση, άσκηση του πνεύματος και του σώματος, ώστε μέσω αυτών να επέλθει η 
διάπλαση ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων. Επίσης, η ίδρυση του συλλόγου αποσκοπεί στη 
διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας, η απόκτηση και τελειοποίηση ορισμένων φυσικών 
ικανοτήτων, η ψυχαγωγία των συμμετεχόντων, η κοινωνική τους ανάπτυξη και η αξιοποίησή 
τους σύμφωνα με τις βασικές αρχές του φιλάθλου πνεύματος. Τέλος, σκοπό του συλλόγου 
αποτελεί η αξιοποίηση, η ανάπτυξη και ο εξωραϊσμός του πολιτιστικού τομέα της Μελίτης. 

   Σύμφωνα με το καταστατικό του Αθλητικού, Μορφωτικού Συλλόγου, καταγράφονται τα μέσα 
με τα οποια σκοπεύουν να επιτύχουν τους βασικούς σκοπούς. Ο Σύλλογος, λοιπόν, 
αναλαμβάνει την οργάνωση δημοσίων διαλέξεων, συγκεντρώσεων και συζητήσεων, τις 
παρουσιάσεις και εκδόσεις βιβλίων, φυλλαδίων και εφημερίδων. Τα άτομα, μέλη του 
σωματείου και μη, που επιχειρούν ανιδιοτελώς με δραστήριο και ικανό τρόπο να βοηθήσουν 
τα συμφέροντα του Συλλόγου, θα υποβοηθούνται και θα υποστηρίζονται από αυτόν. Οι 
παραπάνω σκοποί δύνανται να υλοποιηθούν μέσω της ίδρυσης γυμναστηριακού χώρου και 
λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων. 

   Αναφορικά με τον αριθμό των μελών του σωματείου, αυτός κρίνεται απεριόριστος, ενώ 
τονίζεται η απαγόρευση οποιωνδήποτε διακρίσεων των μελών, ανεξάρτητα από την ιδιότητά 
τους ως τακτικά, δόκιμα και πάρεδρα. Στην εξαιρετική περίπτωση που απονεμηθεί ο τίτλος του 
επιτίμου σε κάποιο μέλος, αυτό αναμένεται να συμβεί λόγω της προσφοράς του στο σωματεί 
ή τον αθλητισμό και όχι έπειτα από ψηφοφορία. Στην είσοδο των μελών του συλλόγου δεν 
υπάρχουν περιορισμοί, καθώς υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής οποιουδήποτε, ανεξαρτήτου 
φύλου, με μόνη προϋπόθεση τη συμμετοχή του στην πραγματοποίηση των προαναφερθέντων 
σκοπών. 

   Οι κύριοι οικονομικοί πόροι του σωματείου προέρχονται από τα ποσά που καταβάλλονται 
από τις εγγραφές, συνδρομές και έκτακτες εισφορές, από κρατικές και δημοτικές 
επιχορηγήσεις, καθώς και νόμιμες και σύμφωνες με τους σκοπούς του συλλόγου δωρεές. Η 
διοίκηση του σωματείου, που ορίζεται κάθε δύο έτη, με ανώτερο διοικητικό εκπρόσωπο τον 
Πρόεδρο. 

   Το 2014 ιδρύθηκε ο «Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Μελίτης», με έδρα την τοπική 
κοινότητα Μελίτης. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, καταγράφονται οι σκοποί του 
συλλόγου, που σχετίζονται με τον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό τομέα. Σκοπός του Συλλόγου 
είναι η αλληλεγγύη, συνεργασία και συλλογική δράση, αποσκοπώντας στην ηθική, μορφωτική, 
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πολιτιστική και κοινωνική προαγωγή των μελών και όλων των κατοίκων της Μελίτης. Η 
ανεύρεση, συγκέντρωση και επεξεργασία λαογραφικών, ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων 
για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με πνευματικές, καλλιτεχνικές και 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις είναι ο επόμενος σκοπός που καταγράφεται στο καταστατικό. 
Επίσης, υπάρχει η μέριμνα για τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από 
ανεπίτρεπτες προσβολές και δραστηριότητες, μέσω της καταβολής προσπαθειών και 
ενεργειών για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας. Η σύσφιξη των σχέσεων των μελών του 
Συλλόγου και η δημιουργία αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και των 
κατοίκων της κοινότητας, όπως και η συνεργασία με άλλους, παρόμοιους συλλόγους 
γειτονικών περιοχών, πόλεων και κρατών είναι κάποιοι επιπλέον σκοποί που αναφέρονται στο 
καταστατικό. Η ίδρυση του συλλόγου αποσκοπεί στη συνειδητοποίηση της ιστορικής και 
τοπικής καταγωγής των μελών του συλλόγου και όλων των κατοίκων, κριτήριο που 
συνεπάγεται της ευθύνης και της αποστολής για τη διάσωση, διαφύλαξη, καλλιέργεια και 
διάδοση των τοπικών ηθών, εθίμων και παραδόσεωνμ αλλά και της ιστορίας, γενικότερα. 
Τέλος, βασικός σκοπός είναι η προβολή και ο εξωραϊσμός του χωριού με οποιοδήποτε 
πρόσφορο και νόμιμο μέσο προόδου. 

   Στο 3ο άρθρο του καταστατικού, όπου αναφέρονται τα μέσα πραγματοποίησης των 
παραπάνω σκοπών, τονίζεται η απαγόρευση πολιτικών και οικονομικών σκοπιμοτήτων του 
Συλλόγου. Οι σκοποί, λοιπόν, του Συλλόγου πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω της οργάνωσης 
ομιλιών, διαλέξεων, χοροεσπερίδων, παραδοσιακών, εορταστικών και άλλων κοινωνικού και 
πολιτιστικού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Προβλέπεται η καθιέρωση πολιτιστικού-
περιβαλλοντικού τριημέρου κατά τη θερινή περίοδο και η έκδοση πολιτικά ανεξάρτητης 
εφημερίδας με τίτλο «Τα Νέα της Μελίτης», για τη λεπτομερή ενημέρωση των κατοίκων για 
θέματα που τους αφορούν, όπως η δημοσιοποίηση των αιτημάτων του Συλλόγου, η προβολή 
των προϊόντων και υπηρεσιών του, η έγκαιρη πληροφόρηση και μόνιμη επαγρύπνηση για τις 
συζητήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, μέσω της δημιουργικής παρουσίας του 
Συλλόγου στο διαδίκτυο δύναται να προσελκυθεί μεγαλύτερος αριθμός μελών και φίλων, 
ώστε να δοθεί βήμα σε κάθε πνευματικά ανήσυχο απανταχού συγχωριανό. Η συμμετοχή στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Δήμου, Νομού, Περιφέρειας, Κυβέρνησης και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων της τοπικής κοινότητας 
Μελίτης, αποτελεί ένα επιπλέον μέσο του Συλλόγου. Ως επιπρόσθετο μέσο αναφέρεται η 
δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς, επιστημονικούς 
και πνευματικούς συλλόγους, συνδέσμους, ομοσπονδίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που 
επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Καθιερώθηκε ως θεσμός η παράδοση 
βραβείου σε κατοίκους της Μελίτης για την κοινωνική, πνευματική, επιστημονική και κάθε 
άλλη αξιόλογη διάκριση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τέλος, ο Σύλλογος επιχειρεί να 
επιτύχει τους σκοπούς του με τη λειτουργία ως συνεκτικός κρίκος μεταξύ των εχόντων 
καταγωγή από τη Μελίτη, ανεξαρτήτου τρέχοντος τόπου διαμονής. 
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   Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα, ενώ τα έσοδα μπορούν να 
προέρχονται από την ετήσια συνδρομή, τις εγγραφές, τις έκτακτες εισφορές, τις εισπράξεις 
από τις εκδηλώσεις, τις δωρεές και τις νόμιμες χορηγίες. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται 
από επτά μέλη και ορίζεται μετά από μυστική ψηφοφορία κάθε δύο έτη. 

6. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

6.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

   Οι ταυτότητες ως έννοια έχουν προβληματίσει τους σύγχρονους ερευνητές αναφορικά με τη 
φύση, τη μορφή και τις διαδικασίες σύνθεσης και διαμόρφωσής τους. Συγκροτούν μια νοητική 
κατασκευή που μεταβάλλεται λόγω των μακροχρόνιων και σύνθετων ιστορικών, κοινωνικών, 
πολιτικών και πολιτισμικών διαδικασιών. Η διαφορετικότητα ενυπάρχει στην έννοια της 
ταυτότητας από κοινού με την έννοια του «Άλλου». Οι παραδοσιακές δομές και η πολιτισμική 
ταυτότητα έχουν αποδυναμωθεί λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν στη σύγχρονη κοινωνία 
εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης. Η κατανόηση της διαφοροποίησης, ωστόσο, είναι η μόναδική 
λύση για την ομαλή συνύπαρξη των ετεροτήτων184. 

   Η πολύπλοκη σύνθεση των ταυτοτήτων των κατοίκων της Φλώρινας και, γενικότερα, της 
ελληνικής Μακεδονίας, υπήρξε το αντικείμενο μελέτης διαφόρων επιστημόνων, ερευνητών 
και το βασικό ζήτημα εκδόσεων, αναφορών και αναλύσεων. Η πληθυσμιακή σύνθεση της 
περιοχής διαθέτει έναν αμφίσημο χαρακτήρα, γεγονός που αποδίδεται στην ιστορική και 
κοινωνική εξέλιξη των μακεδονικών περιοχών. Η εθνογραφική σύνθεση των κατοίκων της 
περιοχής συνδυάζει πολλές ταυτότητες, οι οποίες ενδέχεται να αντικρούονται μεταξύ τους. Οι 
πολλαπλές εκδοχές της μακεδονικής ταυτότητας αποτελεί ένα συνηθισμένο φαινόμενο στην 
περιοχή της Φλώρινας. Ο πολιτισμός και το ιστορικό υπόβαθρο είναι οι παράγοντες που 
συγκροτούν τις πολύπλοκες πληθυσμιακές ομάδες και τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν 
τη μία από την άλλη. Τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν δυσκολίες στον ορισμό αυτών των 
ομάδων και στον καθορισμό των ορίων τους. Επίσης, η σύνδεση με μία κατηγορία εθνικής 
ταυτότητας  είναι μια διαδικασία που δεν ενδιαφέρει τους ίδιους τους κατοίκους185.  

   Η αντιμετώπιση των ταυτοτήτων από την πολιτική σκοπιά αναδεινύει την ‘’πολιτικοποίηση 
του πολιτισμού’’, καθώς άτομα και ομάδες ατόμων στη Φλώρινα ενσωματώνουν στην 
πολιτισμική παράδοση τον ρόλο του έθνους-κράτους, τα πολιτικά κόμματα ακόμα και 
πολιτιστικούς συλλόγους. Οι ταυτότητες στη Φλώρινα έχουν λάβει, σύμφωνα με τους 
ερευνητές, υπερεθνικές διαστάσεις, συνυπολογίζοντας τις μεταναστευτικές κοινότητες της 
περιοχής και τις πολιτικές ομάδες που πρεσβεύουν την εθνική μακεδονική μειονότητα της 

                                                           
184 Κωνσταντοπούλου, Χρ. , Μαράτου-Αλιμπράντη, Λ. , Γερμανός, Δ. , Οικονόμου, Θ. (2000). «Εμείς» και οι 
«άλλοι», Αναφορά στις Τάσεις και τα Σύμβολα. Αθήνα: Τυπωθήτω. σελ. 33. 
185 Μάνος, Ι. (2008). ο.π., σελ. 421-424. 
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Φλώρινας. Τα στοιχεία αυτά στο σύνολό τους έχουν χρησιμοποιηθεί σαν ανθρωπολογικό 
παράδειγμα για τη μελέτη της διεκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφορικά με τις 
ασάφειες και τους κινδύνους που προβάλλουν186. 

   Οι κοινωνικές σχέσεις συγκροτούν μια εθνοτική ταυτότητα και όχι τα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά μιας πληθυσμιακής ομάδας. Συνεπώς, το ενδιαφέρον του ερευνητή στράφηκε 
προς τις διαδικασίες που ορίζουν αυτές τις ομάδες. Ως αποτέλεσμα, οι εθνοτικές ομάδες 
χαρακτηρίζονται από τις εκάστοτε πολιτικές καταστάσεις και είναι διαρκώς 
μεταβαλλόμενες187. 

   Μελετώντας τις εθνικές ταυτότητες της Μακεδονίας κατά την οθωμανική περίοδο, γίνεται 
φανερό πως δεν γίνεται να οριοθετηθούν ούτε να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός τους με 
σύγχρονους εθνολογικούς όρους, αφού μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα η θρησκεία αποτελούσε 
χαρακτηριστικό ώστε να ταυτιστούν τα άτομα με συγκεκριμένες ομάδες. Κάποια περαιτέρω 
στοιχεία που συνέβαλαν στη διάκριση των πληθυσμών ήταν το στενότερο αλλά και ευρύτερο 
οικογενειακό περιβάλλον, οι οικονομικές συνεργασίες και ο τόπος διαμονής. Στα τέλη του 19ου 
αιώνα το σκηνικό μεταβάλλεται, καθώς το έθνος είναι η θεμελιώδης βάση ώστε να 
προσδιοριστούν οι ομάδες των εθνικών ταυτοτήτων. Κατ΄επέκταση, κατασταλτικό παράγοντα 
στην επιλογή της εθνικής ταυτότητας ήταν οι υλικές ανάγκες, οι προτεραιότητες και οι 
απειλές. Με την καθιέρωση των συνόρων του ελληνικού κράτους οι κάτοικοι της Φλώρινας, 
όπως και γενικότερα της Μακεδονίας, υιοθετούν την ταυτότητα ανάλογα με το κράτος που 
διαμένουν188. 

   Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τους πληθυσμούς που κατοικούν στη 
Φλώρινα είναι Σλαβομακεδόνες, Σλαβόφωνοι, Σλάβοι, Ντόπιοι ή ντόπιοι Μακεδόνες, 
Μακεδόνες, πρόσφυγες, Πόντιοι, Βλάχοι, Αρβανίτες, Αλβανοί, νοτιοελλαδίτες, Ρομά και 
Εβραίοι. Οι κατηγορίες αυτές δεν είναι απόλυτες και εμφανίζουν υποκατηγορίες. Για 
παράδειγμα, ως πρόσφυγες στη Φλώρινα προσδιορίζονται ομάδες που κατέφθασαν στην 
περιοχή στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως οι Βορειοηπειρώτες, οι Μοναστηριώτες, οι οποίοι 
απαρτίζονται από Βλάχους και Ντόπιους ή Σλαβοφώνους του Μοναστηρίου και οι πρόσφυγες 
του Πόντου189.  

   Η πληθυσμιακή ομάδα των Σλαβοφώνων ή Ντόπιων έχει καταστεί πόλος έλξης πολλών 
μελετητών, λόγω των ιδιομορφιών που παρουσιάζει ως μεμονωμένη κατηγορία αλλά και 
αναφορικά με τη συσχέτισή της με την ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας στη Φλώρινα και τα 
                                                           
186 Μάνος, Ι. (2004). Ο.π., σελ.559-560. 
187 Αγγελόπουλος, Γ. (1997). Εθνοτικές ομάδες και ταυτότητες. Οι όροι, η εξέλιξη της σημασίας και του 
περιεχομένου της. Ανακτήθηκε στις 16/05/2020 από: 
http://mahabbet.uom.gr/Researchers/Publications/Ethnic.pdf  
188 Μάνος, Ι. ο.π., σελ. 561-563. 
189 Μάνος, Ι. ο.π., σελ. 563-564. 
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περίχωρά της. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, οι Ντόπιοι αποτελούν μια κατηγορία 
ταυτοτήτων, η οποία έχει τον δικό της πολιτισμό. Το ελληνικό κράτος δεν προέβη στην 
αναγνώριση ορισμένων δικαιωμάτων που αιτήθηκαν ούτε μερίμνησε για την ομάλη 
αφομοίωσή τους, με αποτέλεσμα να αισθάνονται έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στην 
πολιτεία. Συγκεκριμένα, η δυσχέρανση της συμμετοχής των Ντόπιων στην κοινωνική ανέλιξη 
συνέβαλε στη διατήρησή τους στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Η απαγόρευση χρήσης της 
γλώσσας τους, των χορών και των τραγουδιών είναι κάποιες από τις διαδικασίες που ώθησαν 
στην πολιτική τους κινητοποίηση190.  

   Η πολύπλοκη συμπεριφορά των κατοίκων της Φλώρινας ως προς την σύνθεση των 
ταυτοτήτων δυσχεραίνει  τη χρήση της έννοιας του εθνοτισμού. Η ανάλυση από την πλευρά 
των διαφορών μεταξύ των χαρακτηριστικών των ομάδων, βασισμένες σε προϋπάρχοντα 
πολιτισμικά στοιχεία, δημιουργεί προβλήματα στην έρευνα191.  

  Οι ταυτότητες των κατοίκων της Φλώρινας χαρακτηρίζονται από την πολιτισμική ετερότητα. Η 
ένταξή τους, όμως, στο πολιτικό πλαίσιο συμβάλλει στην εμφάνιση διαχωριστικών γραμμών. Η 
κατασκευή των ταυτοτήτων είναι μια κοινωνική διαδικασία που λειτουργεί υπό τη ρευστότητα 
των καταστάσεων. Εντούτοις, οι κάτοικοι δείχνουν να ξεπερνούν με την πάροδο του χρόνου τις 
δυσκαμψίες του παρελθόντος192.  

6.2. ΝΤΟΠΙΟΙ, ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΙ ΚΑΙ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ  

   Με τον όρο «Σλαβομακεδόνες» δηλώνονται οι κάτοικοι της Μακεδονίας, οι οποίοι μιλούσαν 
το σλαβικό ιδίωμα και φαίνεται να είναι ο ορθότερος μεταξύ των όρων «Μακεδόνες», 
«Σλαβόφωνοι», «Ελληνομακεδόνες» κ.α. , ενώ οι εκπρόσωποι αυτής της εθνικής ταυτότητας 
αυτοπροσδιορίζονται ως «Μακεδόνες» 193. Ο προσδιορισμός Μακεδόνας χρησιμοποιείται στην 
ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας με στόχο να δηλώσει είτε τον γεωγραφικό προσδιορισμό είτε 
την καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία είτε την εθνική συνείδηση194. Για το ελληνικό κράτος 
ο πιο δόκιμος όρος, με τον οποίο απευθυνόταν στην ομάδα των Σλαβοφώνων, ήταν 
«Βούλγαροι», παραπέμποντας με αυτόν τον τρόπο στα πεπραγμένα του Μακεδονικού Αγώνα. 
Αντίθετα, με τον όρο «Σλαβόφωνοι» εννοούνταν οι έχοντες το ελληνικό φρόνημα195. Η 
ταυτότητα των Σλαβοφώνων έχει καταλήξει πλέον να δηλώνει τον ιδεολογικό χαρακτήρα του 
ατόμου, γεγονός που αποτελεί το μόνο κριτήριο σύνδεσης με την κατηγορία των Σλαβοφώνων 

                                                           
190 Μάνος, Ι. ο.π., σελ. 565-566. 
191 Μάνος, Ι. ο.π., σελ. 568. 
192 Μάνος, Ι. ο.π., σελ. 572. 
193 Κολιόπουλος, Ι. (1997). Οι Έλληνες Σλαβόφωνοι.  Στο Μακεδονία. Ιστορία και Πολιτισμός. Φλώρινα: Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα», σελ. 109. 
194 Μάνος, Ι. ο.π., σελ. 419-436. 
195 Μιχαηλίδης, Ι. (2008). Ταυτότητες, Διπλωματία, Πολιτικοί και Στρατιωτικοί Συσχετισμοί: Η Περίπτωση των 
Σλαβοφώνων στην Ελλάδα (1919-1949). Στο ο.π., σελ. 318. 
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ή Σλαβομακεδόνων. Ορισμένοι από αυτούς δηλώνουν Μακεδόνες και κάνουν εμφανή τη 
διάθεσή τους να θεωρηθούν ως μέλη μιας εθνικής μειονότητας196. 

   Οι Σλαβόφωνοι συγκροτούν μια ταυτότητα που συνοδεύεται από τη δική της γλώσσα, τη 
σλαβομακεδονική. Η γλώσσα, ωστόσο, δεν αποτελεί κριτήριο απόδειξης της ταυτότητας, αν 
και υποδεικνύει την ενδεχόμενη σλαβική καταγωγή. Από την οθωμανική περίοδο, οι 
ομιλούντες το σλαβικό ιδίωμα εντάσσονταν αυτοβούλως στην ελληνική εθνική ταυτότητα, 
όπως και άλλες ομάδες (αλβανόφωνοι, οι βλάχοι, οι Πόντιοι, κ.ο.κ.). Επομένως, η γλώσσα δεν 
είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να ενταχθεί ένα άτομο σε μια συγκεκριμένη εθνική 
ομάδα. Η παραδοσιακή σλαβομακεδονική γλώσσα θυσιάστηκε στον βωμό της εκμάθησης της 
επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους, κριτήριο αναγκαίο για την κοινωνική και 
οικονομική ανέλιξη, με αποτέλεσμα η γλώσσα αυτή να θεωρείται πλέον διατηρητέα197. 

   Οι Σλαβόφωνοι έχουν συνδεθεί στενά με το «Μακεδονικό Ζήτημα», το οποίο επηρέασε 
άμεσα τις σχέσεις του ελληνικού κράτους με τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, στα πλαίσια των συνθηκών ειρήνης που υπεγράφησαν το 1919 στο Παρίσι, με στόχο 
την ανταλλαγή των μειονοτικών πληθυσμών, αιτήθηκε την ανταλλαγή σλαβόφωνων 
πληθυσμών, με ηχηρή, ωστόσο, άρνηση της Σερβίας. Εν τέλει, η υπογραφή της Σύμβασης του 
Νεϊγύ, στις 14/27 Νοεμβρίου 1919, καθόρισε την αμοιβαία και εθελοντική ανταλλαγή 
μειονοτήτων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ενώ ακολούθως έναν χρόνο αργότερα, στις 10 
Αυγούστου 1920, με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, το ελληνικό κράτος 
υποχρεούνταν στην παραχώρηση ίσων δικαιωμάτων σε όλες τις μειονότητες που υπήρχαν στις 
περιοχές που προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα μετά το 1913. Ο αριθμός των Σλαβοφώνων που 
εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες, μετανάστευσε στη Βουλγαρία και άγγιξε τις 52.600198. Με την 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου Πολίτη- Καλφόφ, τον Σεπτέμβριο του 1924, όλοι οι Σλαβόφωνοι 
της Ελλάδας ορίστηκαν ως βουλγαρική μειονότητα, γεγονός που προκάλεσε τις αντιδράσεις 
του ελληνικού κοινοβουλίου αλλά και της Σερβίας. Το Πρωτόκολλο, τελικά, ακυρώθηκε με την 
αιτιολογία της απουσίας επίσημης εξουσιοδότησης από την ελληνική κυβέρνηση199. 

   Αντίθετα με τα μέτρα που όριζαν οι Συνθήκες για την προστασία των σλαβόφωνων 
μειονοτήτων, οι κρατικοί υπάλληλοι και η χωροφυλακή δεν βοηθούσαν για την ομαλή ένταξή 
τους στο ελληνικό κράτος. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, το 1925, μερίμνησε για την επίλυση του 
ζητήματος, αναφέροντας πως ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούσαν ήταν όλοι Έλληνες και 
θα έπρεπε να έχουν ίδια αντιμετώπιση με τους Ελληνοφώνους. Η πρακτική αυτή είχε ως στόχο 
να χρησιμοποιήσει την ομάδα αυτή στον πόλεμο που ήθελε να διεξάγει με την Τουρκία. 
Αργότερα, η κυβέρνηση Βενιζέλου συμφώνησε να ιδρυθούν μειονοτικά σχολεία και εκκλησίες 
                                                           
196 Κολιόπουλος, Ι. ο.π., σελ. 116-117. 
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για τους Σλαβοφώνους. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 η θέση των Σλαβοφώνων είχε 
βελτιωθεί σηματικά.200 

   Η ομάδα των Σλαβοφώνων βρέθηκε και πάλι στο προσκήνιο κατά την κατοχική περίοδο, 
καθώς με τη βουλγαρική πραπαγάνδα που ασκήθηκε στην περιοχή της Φλώρινας στον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, Σλαβόφωνοι της ελληνικής Μακεδονίας αυτοπροσδιορίστηκαν ως 
Βούλγαροι περίπου 20.000. Τον Απρίλιο του 1943, 1600 Σλαβόφωνοι ίδρυσαν την Οχράνα, μία 
οργάνωση που λειτουργήσε σαν πολιτοφυλακή, όμως σύντομα συγκρούστηκε με τους 
αντάρτες. Με τη λήξη του πολέμου και την ήττα των κρατών του Άξονα, η οργάνωση 
διαλύθηκε και οι Σλαβόφωνοι που αρνούνταν την ελληνική ταυτότητα είτε έγιναν μέλη των 
αντιστασιακών οργανώσεων είτε κατέφυγαν στα Σκόπια. Έτσι, η Γιουγκοσλαβία με τον Τίτο 
άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει έναν πόλο έλξης για τους απογοητευμένους 
Σλαβοφώνους. Το 1943 ιδρύθηκε το Σλαβομακεδονικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο 
(ΣΝΟΦ), που απαρτίστηκε από αυτονομιστές Σλαβοφώνους και αποζητούσε τη δημιουργία 
μιας νέας ταυτότητας, τη σλαβομακεδονική. Με την παρέμβαση του ΚΚΕ, η οργάνωση ΣΝΟΦ 
διαλύθηκε και προσχώρησε στο ΕΑΜ201.  

   Πολλοί Σλαβόφωνοι φυλακίστηκαν ή εκτοπίστηκαν από επαρχίες της Φλώρινας στην περίοδο 
της Κατοχής, με την κατηγορία της κομμουνιστικής δράσης αλλά και της αυτομόλησης στο 
αντίπαλο στρατόπεδο. Λόγω της έλλειψης διατήρησης του ελληνικού προτύπου, το 
σλαβόφωνο στοιχείο είχε πέσει θύμα αυθαίρετων ενεργειών από κρατικές οργανώσεις. 

Ξεχωριστό φαινόμενο αποτελεί ο διωγμός των Σλαβοφώνων, με το πέρας του εμφυλίου 
πολέμου, αφού η δίωξη πραγματοποιήθηκε μετά από τη δικαστική τους αντιμετώπιση, με την 
κατηγορία της συνεργασίας με τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία στην αρχή της 
κατοχικής περιόδου. Η συνεργασία με τα κράτη του Άξονα από κοινού με τη συμμετοχή τους 
σε κομμουνιστικές και αυτονομιστικές δράσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο την αυτονομία της 
Μακεδονίας, υπήρξαν οι κύριες κατηγορίες που στάθηκαν η αφορμή για την εκδίωξη μιας 
μερίδας σλαβόφωνου πληθυσμού της Μακεδονίας. Το τίμημα των κατηγοριών αυτών 
αναγκάστηκαν να πληρώσουν πολλοί αθώοι, αφού στην πραγματικότητα αυτά είχαν 
διαπραχθεί από μικρή μερίδα Σλαβοφώνων202. 

   Στη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου, ο αστικός ελληνισμός επιζητούσε την άμεση 
απομάκρυνση όλων των Σλαβοφώνων από την Ελλάδα, με πρόθεση να προστατευθούν τα 
βόρεια σύνορα του ελληνικού κράτους, αφού υπήρχε η λανθασμένη πεποίθηση πως όλοι οι 
Σλαβόφωνοι πρέσβευαν το αίτημα των οργανώσεων, όπως το ΣΝΟΦ  και το ΝΟΦ, την 
αυτονομίας της Μακεδονίας. Με τη λήξη του Εμφυλίου, η ηττημένοι αντάρτες μαζί με αρκετές 
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χιλιάδες Σλαβοφώνους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα203, ενώ όσοι έμειναν είτε 
ενσωματώθηκαν στο ελληνικό φρόνημα είτε μετανάστευσαν τη δεκαετία του ΄60 σε 
υπερπόντιες χώρες, όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς204. 

   Από τη δεκαετία του ΄50 και έπειτα, υπήρχαν δύο κυρίαρχα μοντέλα των Σλαβοφώνων, 
αφενός όσοι μιλούσαν τη σλάβικη γλώσσα και ήταν κομμουνιστές αναγνωρίζονταν ως 
«Σλαβομακεδόνες» και, αφετέρου, όσοι ήταν Σλαβόφωνοι άλλα ήταν αντίθετοι του 
κομμουνισμού χαρακτηρίζονταν «Έλληνες». Για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες,  η ελληνική 
πολιτεία αρνούνταν την παρουσία σλαβομακεδονικής μειονότητας στο ελληνικό έδαφος, 
αφού το εναπομείναν σλαβομακεδονικό στοιχείο θεωρούνταν ότι διέθετε την ελληνική 
συνείδηση205. 

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

7.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

7.1.1. Εκπαίδευση 

   Το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας ξεκινάει με την ανάλυση της πρώτης θεματικής 
ενότητας, η οποία έχει ως σημείο αναφοράς την εκπαίδευση. Σε αυτήν την ενότητα οι 
συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε τρεις βασικές ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με 
το μορφωτικό τους επίπεδο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου έλαβαν μόρφωση, με την 
άποψή τους για την εκπαίδευση της περιόδου που ήταν μαθητές και, τέλος, με την άποψή 
τους για τους δασκάλους τους. Κατηγοριοποιώντας τις απαντήσεις της πρώτης θεματικής 
ενότητας, προκύπτουν οι ακόλουθες κατηγορίες και υποκατηγορίες: 

1.Α. Επίπεδο μόρφωσης 1.Α.1. Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπ/σης 
1.Α.2. Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπ/σης 
1.Α.3. Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπ/σης 

1.Β. Γνώμη για την εκπαίδευση 1.Β.1. Θετική 
1.Β.2. Αρνητική 
1.Β.3. Ουδέτερη 

1.Γ. Γνώμη για τους εκπαιδευτικούς  1.Γ.1. Θετική 
1.Γ.2. Αρνητική 
1.Γ.3. Ουδέτερη 
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   Στην πρώτη κατηγορία του θεματικού άξονα της εκπαίδευσης αναφέρεται το επίπεδο της 
μόρφωσης των συμμετεχόντων. Παρουσιάζεται ευρεία ποικιλία επιπέδων μόρφωσης, καθώς 
υπάρχουν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικού Σχολείου Μελίτης, Νυχτερινή 
Σχολή Μελίτης), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου Μελίτης, Νυχτερινού Γυμνασίου, 
Εκκλησιαστικού Γυμνασίου, Εξαταξίου Γυμνασίου Νάουσας, 3ου Λυκείου Φλώρινας, ΟΑΕΔ, 
επαγγελματικών Λυκείων, Ιδιωτικού Λυκείου) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (διάφορα 
τμήματα ΑΕΙ, ΤΕΙ και μεταπτυχιακών σπουδών). Απουσιάζει το φαινόμενο αγραμματισμού στο 
δείγμα της έρευνας. 

   «Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη, ενώ Λύκειο πήγα στη Φλώρινα και ΤΕΙ στην 
Καστοριά», «Μέχρι το Γυμνάσιο πήγα στη Μελίτη και Λύκειο στη Φλώρινα», «Μέχρι Δημοτικό 
πήγα, στη Μελίτη», «Ναι. Έως το Δημοτικό πήγα στη Μελίτη και μετά εξατάξιο Γυμνάσιο στη 
Νάουσα, όπου ήμουν οικότροφος», «Δημοτικό και μέχρι τη Β΄ Γυμνασίου πήγα στη Μελίτη και 
ολοκλήρωσα το Γυμνάσιο στο Νυχτερινό της Φλώρινας», «Πήγα μέχρι την Στ΄ Δημοτικού. Εμένα 
με έστελναν στα νήπια και εγώ μετά το διάλειμμα πήγαινα στην Α΄ Δημοτικού κι έτσι έμεινα 
στην Α΄, γι΄αυτό τελείωσα πιο νωρίς το Δημοτικό», «Πήγα Νηπιαγωγείο και Δημοτικό στη 
Μελίτη», «Μέχρι Δημοτικό πήγα στη Μελίτη και μετά τελείωσα το Εκκλησιαστικό Σχολείο 
Φλώρινας», «Μέχρι την Ε΄και Στ΄Δημοτικού, που ήταν μαζί, στη Μελίτη», «Μέχρι το Γυμνάσιο 
πήγα στη Μελίτη και Επαγγελματικό Λύκειο στη Φλώρινα», «Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη 
και ΤΕΛ στη Φλώρινα», «Μέχρι το Γυμνάσιο στη Μελίτη και Λύκειο στη Φλώρινα. Συνέχισα σε 
τμήμα ΑΕΙ στη Θεσσαλονίκη», «Πήγα μέχρι το Γυμνάσιο στη Μελίτη», «Πήγα Δημοτικό στη 
Μελίτη, Α΄ και Β΄ Γυμνασίου στη Φλώρινα και Γ΄ Γυμνασίου στη Μελίτη. Ήμουν η πρώτη που 
πήρε απολυτήριο από το Γυμνάσιο Μελίτης, το οποίο τότε ιδρύθηκε. Μετά τελείωσα το Λύκειο 
και το ΑΕΙ στη Φλώρινα», «Πήγαινα στο Νυχτερινό Σχολείο στη Μελίτη», «Μέχρι Γ΄Γυμνασίου 
στη Μελίτη και σε ιδιωτικό Λύκειο στη Θεσσαλονίκη», «Δημοτικό στη Μελίτη και Νυχτερινό 
Γυμνάσιο στη Φλώρινα», «Μέχρι Γυμνάσιο στη Μελίτη, Λύκειο στη Φλώρινα και ΟΑΕΔ στα 
Ιωάννινα», «Μέχρι Γυμνάσιο στη Μελίτη, Λύκειο στη Φλώρινα και μέχρι το μεταπτυχιακό στην 
Κοζάνη», Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη, Λύκειο στη Φλώρινα και Τεχνική Ακαδημία στη 
Θεσσαλονίκη», «Μέχρι Γυμνάσιο στη Μελίτη, Λύκειο στη Φλώρινα και ΑΕΙ στη Φλώρινα», 
«Δημοτικό και Γυμνάσιο Μελίτη, Λύκειο Φλώρινα και ΤΕΙ Σέρρες», «Μέχρι Γυμνάσιο στη 
Μελίτη, Λύκειο στη Φλώρινα και σπούδασα στη Χίο», «Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη 
Μελίτη και συνέχισα στη Φλώρινα και στο ίδρυμα Ευκλείδη στη Θεσσαλονίκη».  
    
   Η δεύτερη κατηγορία του θεματικού άξονα της εκπαίδευσης περιλαμβάνει τις απόψεις των 
ερωτηθέντων για την εκπαίδευση που έλαβαν στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Οι απόψεις 
εντάσσονται σε τρεις υποκατηγορίες, οι οποίες είναι οι θετικές απόψεις, οι αρνητικές και οι 
ουδέτερες. 
    
   Ορισμένες από τις θετικές απόψεις είναι οι ακόλουθες: «Η εκπαίδευση ήταν καλύτερη απ΄ότι 
τώρα. Υπήρχε αυστηρότητα και φοβόμασταν. Τώρα κάνουν ό,τι θέλουν», «Ήταν πιο αυστηρά 
αλλά ήταν καλύτερα», «Η εκπαίδευση ήταν καλύτερη σε σχέση με τώρα, γιατί υπήρχε 
μεγαλύτερος σεβασμός από τα παιδιά», «Είμαι πολύ ευχαριστημένη για τότε. Ήταν πιο καλά, 
νομίζω, σε σχέση με τώρα», «Το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν καλό», «Θεωρώ πως η εκπαίδευση 
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ήταν και είναι πολύ σημαντική για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου», «Πολύ 
ωραία η εκπαίδευση», «Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος από την εκπαίδευση», «Πολύ 
καλά ήταν αλλά από εμάς δεν πήγαινε μπροστά», «Πολύ καλή», «Μια χαρά», «Καλή ήταν η 
εκπαίδευση», «Ικανοποιητική», «Τα τμήματα ήταν σχετικά χαμηλά σε αριθμό, γεγονός που 
βοηθούσε στην πιο εύκολη απορρόφηση των γνώσεων που προσέφερε ο δάσκαλος/α», «Η 
εκπαίδευσή μας ήταν ολοκληρωμένη σε όλα τα επίπεδα γνώσεων». 
 
   Στον αντίποδα βρίσκονται οι απόψεις που αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση αρνητικά: 
«Πιστεύω ότι η εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το κάθε άτομο αν και στην Ελλάδα 
υπήρχαν και υπάρχουν διάφορα προβήματα», «Ήταν πολύ αυστηρά», «Η εκπαίδευση είχε 
ελλέιψεις όπως και τώρα», «Η εκπαίδευση είχε πολλά κενά. Εγώ έγραφα με το αριστερό χέρι 
και έτρωγα ξύλο, επειδή αυτό δεν ήταν σύμφωνο με τη δεξιά κυβέρνηση που ήταν τότε», 
«Πολύ αυστηρό το σύστημα», «Δεν γίνεται σωστά, φέρει ελλείψεις και το σύστημα χρήζει 
βελτίωσης», «Σύστημα αυστηρό και με ελλείψεις», «Πολύ αυστηρά ήταν, γιατί τρώγαμε ξύλο», 
«Έπεφτε πολύ ξύλο. Φοβόμασταν να πάμε σχολείο και οι γονείς φοβόντουσαν να μιλήσουν, 
ενώ τώρα γίνεται το αντίθετο», «Τότε ήταν πολύ αυστηρά. Χαστούκια. Μας χτυπούσαν, γι΄αυτό 
δεν πήγαινα σχολείο και οι αντάρτες γυρνούσανε στα σπίτια και κλέβανε», «Δύσκολα χρόνια 
ήταν. Ήταν και ο ανταρτοπόλεμος», «Η εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν είναι επαρκής», «Τότε 
ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολο να πάει να σπουδάσει κάποιος λόγω οικονομικών», «Πιστεύω ότι 
υπήρχαν και υπάρχουν ελλείψεις», «Υπήρχε έλλειψη σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία, ήταν 
γεγονός η εγκληματική απομόνωση των μαθητών με έλλειψη αντανακλαστικών και μαθησιακά 
προβλήματα», «Δεν ήμουν ικανοποιημένη», «Η εκπαίδευση είναι πολύτιμο αγαθό. Ωστόσο, 
στη χώρα μας θα έλεγα πως η εκπαίδευση δεν έχει εξελιχθεί τόσο όσο σε άλλες χώρες. Θεωρώ 
πως το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εξελιχθεί καινα προσαρμοστεί στις νεωτεριστικές 
ανάγκες του πολιτισμού μας». 
 
   Ωστόσο, υπήρξαν ορισμένες απαντήσεις, οι οποίες εντάσσονται σε ένα ουδέτερο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της εκπαίδευσης: «Στη Μελίτη η εκπαίδευση ήταν μέτρια», «Εμείς στα χωράφια 
πηγαίναμε, δεν πηγαίναμε σχολείο. Όταν πηγαίναμε είχαμε μάθημα το πρωί και δύο ώρες το 
απόγευμα», «Το επίπεδο της εκπαίδευσης ήταν μέτριο», «Μέχρι ένα σημείο της ζωής μου, 
θεωρούσα πως η εκπαίδευση που δέχτηκα ήταν σε λογικά πλαίσια», «Μέτρια», «Ικανοποιητική 
όμως με ελλείψεις». 
 
   Η τελευταία κατηγορία του θεματικού άξονα της εκπαίδευσης περιέχει τις απόψεις των 
συμμετεχόντων για τους εκπαιδευτικούς που είχαν και τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλαν στην 
εκπαιδευτική λειτουργία. Κατηγοριοποιώντας τις απόψεις, προκύπτουν οι θετικές απόψεις για 
τους εκπαιδευτικούς, οι αρνητικές, οι οποίες στην πλειοψηφία τους οφείλονται στην 
αυστηρότητα των εκπαιδευτικών, και οι ουδέτερες απόψεις, που έχουν ως επιχείρημα τη 
μετριότητα των εκπαιδευτικών και, επομένως, δεν ήταν δυνατό να ενταχθούν ούτε στις θετικές 
ούτε στις αρνητικές απόψεις. Αξίζει, παράλληλα, να σημειωθεί πως η αυστηρότητα των 
διδασκάλων στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν χαρακτηριστικό που οδηγούσε στην αρνητική 
αντιμετώπισή τους, σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις σχετίζεται με την καλύτερη λειτουργία 
του εκπαιδευτικού συστήματος, με αποτέλεσμα να θετικοποιείται και η απάντηση του 
συμμετέχοντος. 
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   Οι θετικές απόψεις για τους εκπαιδευτικούς εκφράστηκαν ως εξής: «Οι περισσότεροι 
διέθεταν εκπαιδευτικές δεξιότητες, καθώς ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν σε οτιδήποτε 
χρειαζόμουν», «Ήταν αυστηροί και σωστοί στη δουλειά τους», «Ήταν αυστηροί αλλά με εκείνη 
την παιδεία συμφωνώ», «Τότε ήταν πολύ καλοί, όπως και τώρα κάποιοι. Όταν έκαναν φασαρία 
κάποιοι χτυπούσαν με τη βέργα, αλλά ήταν πολύ καλοί. Όλοι τους σεβόμασταν ή τους 
φοβόμασταν», «Η γνώμη μου για τους δασκάλους μου είναι πως ήταν πρόθυμοι και 
υποστηρικτικοί, με κάποιες εξαιρέσεις», «Μια χαρά ήταν οι δάσκαλοι, γιατί δεν είχα πρόβλημα 
με τα μαθήματα, ήμουν καλή μαθήτρια, αλλά έπεφτε ξύλο», «Σε γενικές γραμμές είμαι 
ικανοποιημένος από τους δασκάλους», «Πολύ καλοί», «Καλοί ήταν, όσο τώρα. Αυτό που θέλω 
να πω είναι ότι δεν υπάρχει εξέλιξη», «Καλοί, εκτός από μερικούς, γαιτί τρώγαμε ξύλο. Όταν 
τον βλέπω μου έρχεται να τον πατήσω κάτω. Μόνο ένας ήταν πολύ καλός», «Οι δάσκαλοι μας 
φέρονταν πολύ καλά, αν και ήταν δύσκολα και γι΄αυτούς», «Εγώ πέτυχα καλούς, διαβασμένους 
και όχι τόσο αυστηρούς δασκάλους», «Είχαμε πολύ καλούς δασκάλους, τόσο στη διδασκαλία 
όσο και στη συμπεριφορά. Ωραίες αναμνήσεις!», «Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν 
ικανοποιητικού βαθμού», «Οι δάσκαλοι ως επί των πλείστων ήταν αρκετά χρόνια στο 
συγκεκριμένο σχολείο και μας έκαναν να νιώθουμε μια μεγαλύτερη οικειότητα ως προς τους 
ίδιους», «Οι δάσκαλοι πλήρως ενημερωμένοι και πολύ φιλικοί προς τα παιδιά», «Οι δάσκαλοι 
ήταν πολύ αξιόλογοι για τη θέση που είχαν και αξιοπρεπείς». 
 
   Αντιθέτως, οι αρνητικές απόψεις είναι οι ακόλουθες: «Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί», 
«Γενικά είμαι δυσαρεστημένη από τους δασκάλους», «Πολύ αυστηροί. Η μία ήταν τρελή και με 
χαρτί από γιατρό και όταν νευρίαζε έπαιρνε χάπια και φώναζε τον σύζυγό της, που ήταν και 
διευθυντής του σχολείου και δίδασκε στη διπλανή τάξη, «Ορέστηηηη», κι εκείνος μας έδερνε», 
«Οι εκπαιδευτικοί ήταν πολύ σκληροί. Μας βαρούσαν με βέργα», «Οι δάσκαλοι ήταν πολύ 
αυστηροί, γιατί μας βαρούσαν», «Δεν κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά τους και έτσι 
οδηγούμαστε στην παραπαιδεία», «Σε γενικές γραμμές μου ήταν αδιάφοροι. Δεν παρήγαγαν 
ιδιαίτερο έργο», «Πάντοτε υπολογίζοντας τις ηλικίες των δασκάλων μου δικαιολογούσα πολλά 
περιστατικά. Με τα χρόνια, όμως, όλα αντιστράφηκαν», «Δεν έτυχα καλούς δασκάλους. Δε 
διδάχτηκα ποτέ γραμματική», «Σπάνιο είδος ο δάσκαλος που έχει μεταδοτικότητα, γνώση και 
εξέλιξη», «Οι δάσκαλοι πολλές φορές ακολουθούν πιστά την εγκύκλιο και την ύλη που πρέπει 
να βγάλουν σύμφωνα με το Υπουργείο, με αποτέλεσμα να «τρέχουν» τα μαθήματα, κάτι που 
μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό για τους μαθητές». 
 
   Ορισμένες από τις απαντήσεις αναφέρονται στη μετριότητα των εκπαιδευτικών, με 
αποτέλεσμα να εντάσσονται στην ουδέτερη κατηγορία: «Οι δάσκαλοι μέτριοι από 
επιστημονική κατάρτιση», «Στο Δημοτικό ήταν μεταδοτικοί και γενικά ΟΚ. Στο Γυμνάσιο μας 
άφησαν πολλά κενά, υπήρχαν ελλείψεις και έτσι έχασα το ενδιαφέρον μου για το μάθημα», 
«Μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης διδασκόντων, έλλειψη εναλλακτικών μορφών    διδασκαλίας 
από πλευράς τους και τιμωριτική προσέγγιση της ύλης. Έλλειψη ενδιαφέροντος για τη 
διεύρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντίληψη του ρόλου του εκπαιδευτικού ως ρόλου 
δημοσίου υπαλλήλου», «Υπήρχαν δάσκαλοι που έκαναν καλά το μάθημά και μάθαιναν γενικά 
πράγματα στους μαθητές και άλλοι που απλά έκαναν το επάγγελμά τους ρουτίνα». 
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7.1.2. Πολιτισμός 
 
   Ο τομέας του πολιτισμού αποτελεί τον κεντρικό άξονα της επόμενης θεματικής ενότητας, η 
οποία απαρτίζεται απο ερωτήσεις που σχετίζονται, αφενός, με τη συμμετοχή των 
πληροφορητών σε πολιτιστικούς συλλόγους του χωριού και τον λόγο που τους οδήγησε στην  
σύνδεση με κάποιον σύλλογο και, αφετέρου, με τη συμμετοχή στα πανηγύρια του χωριού και 
τη γενικότερη άποψή τους για τη διοργάνωση και τη λειτουργία τους. Στην παρούσα θεματική 
ενότητα προκύπτουν οι ακόλουθες κατηγορίες και υποκατηγορίες: 
 
2.Α. Συμμετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους 2.Α.1. Συμμετέχοντες 

2.Α.2. Μη συμμετέχοντες 
2.Β. Συμμετοχή σε πανηγύρια 2.Β.1. Συμμετέχοντες 

2.Β.2. Μη συμμετέχοντες 
2.Γ. Άποψη για το πανηγύρι                            2.Γ.1. Θετική 
                                2.Γ.2. Αρνητική 

                               2.Γ.3. Ουδέτερη 
  
    
    Η συμμετοχή των ερωτηθέντων σε πολιτιστικούς συλλόγους της κοινότητας Μελίτης, αλλά 
και σε ελάχιστες περιπτώσεις σε εξωτερικούς συλλόγους, αποτελεί την πρώτη κατηγορία της 
θεματικής ενότητας του πολιτισμού. Από τις απαντήσεις που δηλώνουν τη συμμετοχή σε 
πολιτιστικούς συλλόγους προκύπτει η συμμετοχή στον Πνευματικό Μορφωτικό Σύλλογο 
Μελίτης, στον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μελίτης, στον Αθλητικό Σύλλογο 
«Μελιτέας», στον Μορφωτικό Σύλλογο «Ελπίδα», στον Σύλλογο Γυναικών και σε συλλόγους της 
Φλώρινας, όπως οι «Λυγκιστές», ο Σύλλογος Ηπειρωτών και ο ΠΜΣ Φλαμπούρου. Η θετική 
απάντηση στη συμμετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους, περιλαμβάνει τόσο την ενεργή δράση 
ως εγγεγραμμένο μέλος του εκάστοτε Συλλόγου όσο και την εθελοντική δράση στη 
διεκπεραίωση διαφόρων εκδηλώσεων. Αναφορικά με τον λόγο συμμετοχής, αυτός 
περιλαμβάνει την ενασχόληση με εναλλακτικές δραστηριότητες, τον χορό, τη διατήρηση της 
παράδοσης και του πολιτισμού, την ενασχόληση με δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
κοινωνική δράση και την εναλλακτική καθημερινή και κοινωνική δραστηριότητα. 
 
   «Ναι. Ήμουν για κάποια χρόνια στον Σύλλογο του χωριού μου, στον χορευτικό, αλλά και σε 
έναν Περιβαλλοντικό Σύλλογο, γιατί γενικά μου αρέσει να ασχολούμαι με τέτοιου είδους 
δραστηριότητες», «Κάπου κάπου ως εθελόντρια στις εκδηλώσεις», «Ναι, από μικρή. Στο Σπίτι 
Παιδιού και στον ΠΜΣΜ, γιατί μου αρέσει ο χορός», «Ναι. Στον Σύλλογο Γυναικών, γιατί οι 
πολιτιστικοί σύλλογοι προσφέρουν στη διατήρηση της παράδοσης και του πολιτισμού», «Ναι. 
Στον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μελίτης ως πρόεδρος. Συμμετέχω για την ενίσχυση 
της περιβαλλοντικής ανησυχίας αλλά και τη διατήρηση της τοπικής παράδοσης», «Ναι. Στον 
Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μελίτης,  γιατί μου αρέσει να συμβάλλω στην τοπική 
κοινωνία», «Μετείχα στον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μελίτης, καθώς ήταν ένας νέος 
σύλλογος, με διαφορετικά κίνητρα από τους ιδρυθέντες», «Ναι, στον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Μελίτης, για λόγους παράδοσης», «Ναι. Στους Λυγκιστές και στον Σύλλογο Ηπειρωτών. 
Συμμετέχω γιατί μου αρέσει ο χορός, γνωρίζεις ανθρώπους, ξεφεύγεις από την 
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καθημερινότητα, έχεις επικοινωνία με άλλους ανθρώπους», «Ναι. Πριν πόσα χρόνια ήμουν 
πρόεδρος στον Σύλλογο Γυναικών. Τον κάναμε για εκδηλώσεις και για ενημέρωση στις 
γυναίκες, ξέρεις... από γυναικολόγο», «Ναι, στον ΠΜΣΜ, γιατί θέλω να συνεισφέρω 
εθελοντικά», «Παλιότερα συμμετείχα στον ΠΜΣΜ, γιατί μου άρεσαν οι δραστηριότητές του, 
όπως ο χορός», «Ό,τι μπορούσα έκανα», «Ναι, στον ΠΜΣΜ, γιατί έχω ενδιαφέρον για τα 
κοινά», «Ναι. Στον Σύλλογο Ελπίδα, γιατί εντασσόταν στα πλαίσια της ενασχόλησης παιδιών και 
εφήβων με εναλλακτικές εξωσχολικές δράσεις. Οι σύλλογοι προσέφεραν εναλλακτική διέξοδο 
από την καθημερινή ρουτίνα ενός χωριού και διεύρυνση του πνεύματος. Παρείχε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, εργαστήρια χορού, ανάγνωσης βιβλίων, κτλ.», «Συμμετείχα πιο παλιά στον ΠΜΣΜ. 
Μου άρεσε να συμμετέχω», «Ναι. Στον Αθλητικό Σύλλογο Μελίτης», «Συμμετείχα στον ΠΜΣΜ, 
γιατί μέσα από αυτόν μάθαινα στοιχεία παράδοσης», «Δεν είμαι μέλος σε κάποιο σύλλογο, 
αλλά μερικές φορές συμμετέχω σε δράσεις συλλόγων. Μου αρέσει να ενισχύεται το κοινό 
καλό», «Ναι, στον ΠΜΣ Φλάμπουρου, γιατί μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί απ΄όταν 
ήμουν μικρός και η παράδοση δεν πρέπει να πεθάνει ποτέ». 

 
   Ωστόσο, υπήρξαν και οι περιπτώσεις που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση για τη 
συμμετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους. Αιτιολογίες των αρνητικών απαντήσεων, εφόσον 
αυτές υπήρξαν, ήταν η εναντίωση με τις δραστηριότητες των συλλόγων. Κατά την ομολογία 
κάποιου κατοίκου, με τη συμμετοχή σε κάποιον σύλλογο υπάρχει ο κίνδυνος της σύνδεσης με 
κάποια συγκεκριμένη εθνική ομάδα και έτσι απορρίπτεται η συμμετοχή σε πολιτιστικούς 
συλλόγους για να μη ‘’χαρακτηρισθούν’’. Είναι γεγονός πως στη Μελίτη ο ΠΜΣΜ στηρίζει την 
μακεδονική μουσικοχορευτική παράδοση με τον σλαβομακεδονικό στίχο κατά τη διοργάνωση 
του πανηγυριού, με αποτέλεσμα να έχει ταυτιστεί με αυτονομιστικές ενέργειες. Ως 
αποτέλεσμα παρατηρείται το φαινόμενο έλλειψης συμμετοχής στον σύλλογο, με σκοπό την 
αποφυγής στιγματισμού. Αντίθετα, οποιαδήποτε συμμετοχή σε άλλον σύλλογο 
αντιμετοπιζόταν ως ακραία δήλωση της ελληνικότητάς του. Το φαινόμενο αυτό, στηριγμένο 
στη θεωρία των δύο άκρων, αποτελεί εμπόδιο συμμετοχής σε οποιονδήποτε σύλλογο. 
 
   «Γενικά είμαι κατά των πολιτιστικών συλλόγων και γι΄αυτό δε συμμετέχω», «Όχι», «Όχι, δε 
μετέχω για να μη χαρακτηρισθώ», «Όχι πια. Παλιά συμμετείχα σε χορευτικό τμήμα 
παραδοσιακών χορών. Χορεύω γιατί ο χορός είναι έκφραση. Εκφράζομαι μέσα από την κίνηση, 
τη μουσική και τους στίχους», «Μετείχα παλαιότερα στον ΠΜΣΜ, πλέον όχι. Δεν ταίριαζα σε 
εκείνο το περιβάλλον!». 
 
   Η επόμενη κατηγορία του θεματικού άξονα του πολιτισμού αναφέρεται στη συμμετοχή σε 
πανηγύρια και την άποψη των ερωτηθέντων για τη διοργάνωση του πανηγυριού της Μελίτης. 
Η συμμετοχή στα πανηγύρια αναδεικνύεται τόσο από τη συμμετοχή από την πλευρά του θεατή 
όσο και από την πλευρά του εθελοντή στη διοργάνωση της εκδήλωσης. 
 
   «Ναι, παίρνω μέρος και ως θεατής αλλά και ως εθελόντρια», «Ναι. Τρελαίνομαι», «Ναι. Μου 
αρέσει», «Ενεργότατα. Εγώ κάνω τα πανηγύρια!», «Συμμετέχω στο ντόπιο πανηγύρι, γαιτί με 
εκφράζει ως ντόπιο», «Μέτρια», «Ναι. Οι παλιοί θυμούνται τα δικά τους και οι νέοι μαθαίνουν 
την ιστορία που έχει κάθε πανηγύρι», «Ναι. Είναι πολύ ωραίο να διατηρούμε τα ήθη και τα 
έθιμα, αρκεί να μην είμαστε φανατικοί και, γενικότερα, να λειτουργούμε σαν ομάδα και όχι 
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ατομικά», «Ναι, λαμβάνω μέρος στα πανηγύρια. Μου αρέσει που συνεχίζεται η παράδοση του 
τόπου μας. Πόσο μάλλον που νέα παιδιά είναι πρόθυμα να μάθουν τις ρίζες τους και να 
μεταβιβάσουν στις επόμενες γενιές τα ήθη και τα έθιμα». 
 
   Οι αρνητικές απαντήσεις προβάλλουν διττή αιτιολογία, η οποία προκύπτει είτε από την 
αποχή από τα πανηγύρια επειδή δεν τους αρέσουν και δεν αποτελούν τρόπο διασκέδασης γι΄ 
αυτούς είτε λόγω της μεταβολής τόπου κατοικίας σε κάποια μακρυνή τοποθεσία, με 
αποτέλεσμα να καταστεί δύσκολη η μετάβαση στον τόπο όπου λαμβάνουν χώρο τα πανηγύρια. 

 
   «Όχι. Δεν μου αρέσει η διοργάνωσή τους, γιατί  θα μπορούσε να έχει περισσότερη ποικιλία 
παραδοσιακών χορών», «Όχι. Δεν μου αρέσει», «Ε, όχι πολύ τώρα», «Παλιά ναι. Τώρα όχι 
άλλο, γιατί δε μένω πλέον Μελίτη», «Αποφεύγω τα περισσότερα πανηγύρια, ωστόσο μερικά 
που τιμούν τα έθιμα και τις παραδόσεις και σέβονται τους παρευρισκομένους με ελκύουν στο 
να τα επισκεφθώ», «Πρέπει να συνεχίσουμε την παράδοση με τον σωστό τρόπο και όχι με τη 
μέθοδο προπαγάνδας που μερικοί επιλέγουν». 
 
   Οι απόψεις των συμμετεχόντων για το πανηγύρι της τοπικής κοινότητας Μελίτης 
παρουσιάζουν ανάλογο ενδιαφέρον και χαρακτηρίζονται από τη θετική αντιμετώπιση, από την 
αρνητική και την ουδέτερη. Καταγράφοντας τις πιο χαρακτηριστικές θετικές απαντήσεις, αυτές 
αποδίδονται στην ψυχαγωγία που προσφέρει το πανηγύρι, στη διατήρηση των τοπικών ηθών 
και εθίμων, στον εορτασμό του πολιούχου αγίου, στην κοινωνική δικτύωση και συνάντηση της 
τοπικής κοινότητας. 
 
   «Η γνώμη μου είναι θετική όσον αφορά την ψυχαγωγία που προσφέρουν, αλλά και στο ότι 
κρατάνε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και έτσι διατηρείται η παράδοση», «Μια χαρά 
είναι απλά θα μπορούσε να είναι καλύτερο», «Καλώς κάνουν το πανηγύρι, γιατί αναδεικνύεται 
το χωριό μας και γιορτάζουμε τον Πολιούχο μας, τον Προφήτη Ηλία», «Καλά είναι, γλεντάει ο 
κόσμος», «Είναι από τις λίγες παραδόσεις που έχουμε κρατήσει. Καλό θα ήταν, ωστόσο, να 
υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στη μουσική παράδοση, π.χ. να ακούγονται τόσο ντόπια όσο 
ποντιακά και άλλα», «Μου αρέσει γιατί διατηρεί την παράδοση», «Κρατάμε την παράδοσή μας 
ζωντανή», «πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστούν», «Είναι ευχάριστο, είναι μια γιορτή», «Καλό 
είναι αλλά με δισταγμό», «Καλά είναι, γιατί ξεφεύγεις από την καθημερινότητα», «Το πανηγύρι 
μου αρέσει πάρα πολύ που γίνεται. Μας αντιπροσωπεύει όλους και πρέπει να συνεχιστεί, γιατί 
είναι η παράδοσή μας», «Εμείς εδώ έχουμε αυτή την παράδοση. Με αυτή μεγάλωσα και αυτή 
μου αρέσει, παρά τα όσα λέγονται», «είμαι υπέρ στο κάθε περιοχή να έχει μια μέρα, που θα 
γιορτάζει τον πολιούχο της, κάποιο ιστορικό γεγονός, όπως συμβαίνει στη Μελίτη», «Είναι μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης και συνάντησης της κοινότητας. Επίσης, ενισχύουν την τοπική οικονομία 
και σε κάποιες περιπτώσεις προάγουν τον πολιτισμό», «Αποτελούν κύρια πηγή διασκέδασης, η 
οποία πηγάζει από την παλιά παράδοση της περιοχής». 
 
   Οι αρνητικές απόψεις για την πραγματοποίηση του πανηγυριού Μελίτης σχετίζονται 
αποκλειστικά με τον τρόπο διοργάνωσης. Όπως προαναφέρθηκε, ο διοργανωτής σύλλογος του 
πανηγυριού είναι ο ΠΜΣΜ, ο οποίος στη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων παρουσιάζει 
τις παραδοσιακές χορογραφίες με τραγούδια που συνοδεύονται από σλαβομακεδονικό στίχο. 
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Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά καιρούς ορισμένοι τραγουδιστές της Βόρειας Μακεδονίας 
έχουν πλαισιώσει τις εκδηλώσεις. Παρά τη συμμετοχή πολλών κατοίκων που δείχνουν να τους 
αντιπροσωπεύει αυτός ο τρόπος εκτέλεσης του πανηγυριού, ορισμένοι εκφράζουν την 
αντίθεσή τους. Η άρνηση να παιχτούν τραγούδια και άλλων παραδόσεων, όπως της ποντιακής, 
βλάχικης, θρακιώτικης, κ.α. έχει προκαλέσει την αρνητική αντιμετώπιση του πανηγυριού από 
μερίδα των κατοίκων.  

 
   «Το πανηγύρι της Μελίτης έχει φύγει από τα πλαίσια του πανηγυριού, γιατί μόνο ‘’οι άλλοι’’ 
διασκεδάζουν και πολλές φορές έχει πολιτικό σκοπό. Το εκμεταλλεύονται και οι δύο πλευρές, 
δηλαδή οι αυτονομιστές και οι ‘’έξω’’ που είναι από τα ξένα κράτη ( Σκόπια, Αυστραλία)», «Το 
φαντάζομαι να γίνεται πολύ διαφορετικά. Τώρα το πανηγύρι είναι κομματική υπόθεση, ενώ 
παλιά χορεύαμε όλοι. Κανένας δεν ξεχώριζε», «Δεν αποτελεί για εμένα τρόπο διασκέδασης», 
«Διαφωνώ κάθετα με τη διοργάνωση, γιατί όταν ήμουν Πρόεδρος στην Κοινότητα μου 
φέρθηκαν άσχημα (οι διοργανωτές), έλεγαν ψέματα. Μου έχουν μείνει απωθημένα. Μου 
δημιουργούσαν προβλήματα», «Δε μου αρέσει καθόλου», «Κακή εντύπωση έχω, γιατί 
συμμετέχουν άλλες οργανώσεις», «Παλιά ήταν πολύ καλά. Τώρα τελευταία δεν είναι ωραία. 
Πας να ζητήσεις χορό και λένε δεν έχει τέτοια, απαγορεύεται αυτός ο χορός εδώ», «Η γνώμη 
μου μέτρια και αυτή. Τα πανηγύρια πρέπει να έχουν άλλη μορφή και όχι αυτή που έχει της 
Μελίτης», «Διαφωνώ, όμως, με τα πανηγύρια που περιέχουν ξενόφερτα στοιχεία αυτής». 
 
   Ορισμένες απόψεις, ωστόσο, προβάλλουν μια ουδέτερη αντιμετώπιση, αφού διαφωνώντας 
με τον τρέχοντα τρόπο πραγματοποίσης του πανηγυριού, προτείνουν διαφορετικό τρόπο 
διοργάνωσης, καθώς συμφωνούν με τη ευρύτερη λειτουργία του πανηγυριού ως θεσμού. 
 
   «Η γνώμη μου γι΄αυτά είναι πως ψυχαγωγούν το κοινό, όταν δεν ενισχύουν την προπαγάνδα 
με τραγούδια κατά της Ελλάδας»,  «Γίνει δε γίνει δε με νοιάζει», «Θα ήθελα τα επόμενα χρόνια 
να γίνεται πανηγύρι για όλο το χωριό, να ικανοποιεί όλες τις παραδόσεις, από Πόντιους, 
Μακεδόνες μέχρι Θρακιώτες και να μην είναι μονόπλευρο». 
 
7.1.3. Γλώσσα 
 
   Η γλώσσα είναι ο επόμενος θεματικός άξονας, που εξετάζεται με βάση τις απαντήσεις των 
πληροφορητών, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε θέματα όπως ο καθορισμός της 
μητρικής τους γλώσσας, καθώς και η αξιολόγηση της γνώσης μιας ενδεχόμενης γνώσης ξένης 
γλώσσας. Οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που προέκυψαν είναι βασισμένες στις απαντήσεις 
των συνεντευξιαζομένων. 
 
3.Α. Μητρική γλώσσα 3.Α.1. Ελληνική 

3.Α.2. Ντόπια/Μακεδονική 
3.Α.3. Ποντιακή 

3.Β. Ξένη γλώσσα 3.Β.1. Ελληνική 
3.Β.2. Αγγλική 
3.Β.3. Σλαβομακεδονική/Ντόπια/Μακεδονική/ 
           Σλάβικα/ ‘’τα δικά μας’’ 
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3.Β.4. Ποντιακή 
3.Β.5. Γερμανική 
3.Β.6. Γαλλική 
3.Β.7. Ισπανική 
3.Β.8. Καμία 

3.Γ. Αξιολόγηση γνώσης ξένης γλώσσας                 3.Γ.1. Καλή 
                                                                         3.Γ.2. Μέτρια 
                                                                         3.Γ.3. Πολύ καλή 

    
 
   Το πρώτο σκέλος της θεματικής ενότητας της γλώσσας αναφέρεται στη μητρική γλώσσα των 
συμμετεχόντων. Οι γλώσσες που δηλώθηκαν ως μητρικές είναι η ελληνική, η ντόπια ή 
μακεδονική, όπως αποκαλούν στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας το σλαβομακεδονικό 
ιδίωμα, και η ποντιακή, καθώς στο χωριό κατοικούν απόγονοι της πρώτης γενιάς Ποντίων που 
κατέφθασαν τη δεκαετία του 1920, καθιστώντας τη Μελίτη μικτό χωριό. Κάποιες από τις πιο 
χαρακτηριστικές απαντήσεις ειναι οι εξής: «Η ελληνική, αφού εκείνη σπουδάσαμε» , «Η πρώτη 
λέξη που είπα ήταν μάμο (=μαμά στα σλαβομακεδονικά), ούτε μαμά ούτε μπαμπά. Τα 
μακεδονικά. Και το νηπιατροφείο ήταν από τα πρώτα σχολεία που ιδρύθηκαν, για να 
πηγαίνουμε από μικρά εκεί και να μαθαίνουμε ελληνικά, για να ξεχάσουμε τα μακεδονικά», με 
τις απαντήσεις αυτές διαφαίνεται η εκμάθηση της ελληνικής ‘’καταναγκαστικά’’ και, κατά 
συνέπεια, η εδραίωσή της ως μητρική, παρά το γεγονός πως στο σπίτι κυριαρχούσε η ομιλία 
μιας άλλης γλωσσας, ενώ τό ίδιο φαινόμενο παρουσιάζεται και στην ποντιακή γλώσσα, «Στο 
σπίτι Ποντιακή. Και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν Πόντιοι».  
    
   Ακολούθως, παρουσιάζεται πληθώρα απαντήσεων στη δεύτερη κατηγορία του θεματικού 
άξονα της γλώσσας, η οποία αφορά στην ενδεχόμενη γνώση δεύτερης ή και άλλης γλώσσας. Οι 
απαντήσεις που δόθηκαν, εφόσον υπήρχε η γνώση και άλλης γλώσσας, ήταν η ελληνική, η 
σλαβομακεδονική ή ντόπια ή μακεδονική ή σλάβικα ή ‘’τα δικά μας’’, ονομασίες που 
αποτελούν επιπλέον προσδιορισμούς του ντόπιου σλαβομακεδονικού ιδιώματος, η ποντιακή, 
η αγγλική, η γερμανική, η γαλλική και η ισπανική.  
 
   Στο σχολείο οι κάτοικοι διδάχθηκαν την ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της οδήγησε στην 
καθιέρωσή της ως μητρική με το πέρασμα του χρόνου. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη 
συμβολή του σχολείου ως θεσμού στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και, κατ΄επέκταση, 
της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Ο ρόλος του σχολείου ήταν ιδιαίτερα λειτουργικός, στοιχείο 
αναγκαίο σε ακριτικές περιοχές της Μακεδονίας με αμφιλεγόμενους προσδιορισμούς των 
ταυτοτήτων («Ντόπια. Τα μιλάω φαρσί, μη σου πω τελικά ότι αυτή η γλώσσα είναι η μητρική, 
αλλά δεν είχε μακεδονικό σχολείο»). Επίσης, παρατηρήθηκε το γεγονός πως παρά τη χρήση 
του ντόπιου ιδιώματος στην καθημερινότητα ορισμένων από τους συμμετέχοντες, κυρίως 
αυτών μεγαλύτερης ηλικίας, δηλώθηκε η ελληνική γλώσσα ως μητρική. Αυτό οφείλεται στον 
φόβο της δήλωσης της πραγματικής μητρικής γλώσσας, λόγω της απαγόρευσης να ομιλείται το 
ιδίωμα τα παλαιότερα χρόνια. Η απαγόρευση είχε προκύψει κατά τη μεταξική περίοδο και οι 
παραβάτες τιμωρούνταν με αγωγές, απειλές και ξυλοδαρμούς. Το σλαβομακεδονικό ντόπιο 
ιδίωμα δεν έχει απαγορευτεί επίσημα, όμως ο φόβος εξακολουθεί να υφίσταται και να 
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κληροδοτείται από γενιά σε γενιά206.    
 
   Αξίζει να σημειωθεί πως ορισμένοι από τους πληροφορητές χρησιμοποιούν καθημερινά το 
ντόπιο σλαβομακεδονικό ιδίωμα, κυρίως σε οικογενειακό επίπεδο. Ωστόσο, επιτηδευμένα ή 
μη, δεν το δήλωσαν ως γνώση ξένης γλώσσας. Αυτό συμβαίνει διότι το ιδίωμα αυτό ομιλείται 
στο σπίτι και στον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο, ενώ πραγματοποιείται η χρήση ορισμένων 
λέξεων μεμονωμένα εντός της καθημερινότητας. Επίσης, δεν έχουν διδαχθεί επίσημα και 
συστηματικά αυτή τη γλώσσα, όπως άλλες. Συνεπώς, κάποιοι από αυτούς επηρεάστηκαν από 
τα παραπάνω στοιχεία και δεν ανέφεραν πως κατέχουν την ντοπιολαλιά ως ξένη γλώσσα. 
 
 7.1.4. Ιστορία 
 
   Η ιστορία είναι ένας θεματικός άξονας που κριθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο 
ερωτηματολόγιο και εξειδικεύεται στη χρονική περίοδο του Εμφυλίου πολέμου. Με πρώτη 
κατηγορία την πιθανή συγγένεια με κάποιον συμμετέχοντα στον Εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος 
είχε παραταχθεί είτε στον ελληνικό στρατό είτε στους αντάρτες, ο συνεντευξιαζόμενος 
κλήθηκε να απαντήσει και στη δεύτερη κατηγορία, η οποία σχετίζεται με την άποψή του για 
τον Εμφύλιο. Αναλύτικά, προκύπτουν οι παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες: 
 
4.Α. Συμμετοχή συγγενών στον Εμφύλιο 4.Α.1. Συμμετοχή 

4.Α.Β. Μη συμμετοχή 
4.Α.Γ. ΔΓ/ΔΑ 

4.Β. Άποψη για τον Εμφύλιο 4.Β.1. Αρνητική 
4.Β.2. ΔΓ/ΔΑ 

 
   Η πρώτη κατηγορία της θεματικής ενότητας της ιστορίας εστιάζει στη συμμετοχή ή όχι στον 
Εμφύλιο πόλεμο κάποιου συγγενή των συμμετεχόντων.  

    «Έχω, απ΄όσα μου έχουν πει αλλά δεν γνωρίζω ποιός ακριβώς συμμετείχε», «Έχω, τον 
παππού μου και τον θείο μου, που ήταν στους αντάρτες», «Ο παππούς μου ήταν αντάρτης και 
έφυγε στα Σκόπια και δεν ήθελε ποτέ να μου πει γιατί έφυγε», «Ο παππούς μου σκοτώθηκε 
στον Εμφύλιο και ο αδερφός του ήταν με τους αντάρτες», «Βεβαίως. Κάποιους παππούδες μου. 
Ο αδερφός της γιαγιάς μου ήταν με τους αντάρτες και ο παππούς μου με τον ελληνικό στρατό», 
«Ναι, τους θείους μου, που ήταν με τους αντάρτες και μετά έφυγαν στη Σερβία. Και ο πατέρας 
μου ήταν με τον ελληνικό στρατό, γιατί ήταν φαντάρος τότε», «Ναι, ο πατέρας μου ήταν στον 
ελληνικό στρατό και οι θείοι μου με τους αντάρτες», «Ναι. Τον παππού μου που ήταν στους 
αντάρτες», «Του παππού μου ο αδερφός», «Έχω την αδερφή του πατέρα μου, που ήταν από 
την πλευρά των ανταρτών», «Έχω τον θείο μου, που ήταν αντάρτης και έφυγε μέσα», «Έχω 
έναν θείο που ήταν στους αντάρτες. Από τον πατέρα μου έχω παππού και γιαγιά αλλά δεν 

                                                           
206 Ανακτήθηκε στις 31/3/2020 από: https://www.kathimerini.gr/1011683/article/epikairothta/politikh/bbc-h-
aorath-meionothta-sthn-ellada-oi-slavomakedones 
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ξέρω σε ποιά πλευρά ήταν», «Έχω. Ο θείος μου ο Λάμπος ήταν στον ελληνικό στρατό και μου 
έχει πει ο πατέρας μου ότι τον έκρυβαν γιατί τον είχε προδώσει στους αντάρτες ο θείος του 
πατέρα μου», «Στον ανταρτοπόλεμο ο μπαμπάς μου ήταν φαντάρος και αναγκαστικά ήταν με 
τον ελληνικό στρατό», «Νομίζω ο παππούς μου και εκεί τον σκοτώσανε», «Ναι, ο προπάππους 
μου, που μετά έφυγε ως πολιτικός πρόσφυγας», «Και ποιός δεν έχει από εδώ. Ο πατέρας μου 
συμμετείχε και έφυγε πολιτκός πρόσφυγας», «Ναι, τον προπάππου μου από την πλευρά της 
μητέρας μου». 

   Οι απόψεις για τον Εμφύλιο πόλεμο που παραθέτονται αναδεικνύουν τις πληγές που έχει 
αφήσει σε μια περιοχή, που αναγκάστηκε να σηκώσει όλο το βάρος του πολέμου. Οι 
συμμετέχοντες μιλούν για την κατάσταση που επικρατούσε στη διάρκεια του πολέμου, η οποία 
χαρακτηρίστηκε από φόβο και από βαθύ διχασμό, ο οποίος να στρέψει αδερφό έναντι 
αδερφού («Είναι ο χειρότερος πόλεμος, γιατί πολεμούσαν αδέρφια με αδέρφια»). Επίσης, 
κάποιοι μιλούν για τους υπαίτιους της κατάστασης, οι οποίοι, όπως πιστεύεται στην περιοχή, 
ήταν οι μεγάλες δυνάμεις, όπως η Αγγλία και η Αμερική («Δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Όλα τα 
οργάνωσαν η Αγγλία και η Αμερική», «Ο πατέρας μου έλεγε ότι οι Άγγλοι έφερναν 
πολεμοφόδια και σε αυτούς και στους αντάρτες»). Ως βασική αιτία για το ξέσπασμα του 
Εμφυλίου πολέμου, θεωρήθηκε ο αφανισμός του ντόπιου σλαβόφωνου στοιχείου («Έγινε 
καθαρά για να αλλάξει την αναλογία του πληθυσμού και να τρομοκρατήσει τους υπόλοιπους, 
γεγονός που ακόμα και σήμερα κάποιοι εκμεταλλεύονται και ευνοούνται από το ελληνικό 
κράτος», «Ο Εμφύλιος ήταν ένα παιχνίδι των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή μας και 
παίχθηκε εις βάρος των Μακεδόνων»). Η άποψη για τον Εμφύλιο, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
στοχεύει στην αναφορά των συνεπειών που είχε στην περιοχή, όπως ο διχασμός και η απώλεια 
ανθρώπινων ζωών. Κάποιοι, ωστόσο, δεν δύνανται να εκφέρουν άποψη, κύριως λόγω 
έλλειψης στοιχείων. 

   «Ήταν μια περίοδος πολύ δύσκολη για τον ελληνικό λαό, γιατί εκτός απ΄το ότι διχάστηκε είχε 
και τις μεγαλύτερες απώλειες», «Τη χειρότερη, αφού οι άνθρωποι μάλωναν μεταξύ τους», 
«Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί έγινε», «Έγινε άδικα και κούρασε άδικα τους ανθρώπους», 
«Είναι ο χειρότερος πόλεμος, γιατί πολεμούσαν αδέρφια με αδέρφια», «Έγινε καθαρά για να 
αλλάξει την αναλογία του πληθυσμού και να τρομοκρατήσει τους υπόλοιπους, γεγονός που 
ακόμα και σήμερα κάποιοι εκμεταλλεύονται και ευνοούνται από το ελληνικό κράτος», «Τον 
Εμφύλιο τον δημιούργησαν οι ξένες δυνάμεις. Ο πατέρας μου έλεγε ότι οι Άγγλοι έφερναν 
πολεμοφόδια και σε αυτούς και στους αντάρτες», «Δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Όλα τα 
οργάνωσαν η Αγγλία και η Αμερική», «Μετά από ένα τόσο σημαντικό γεγονός, όπως ο 
Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Εμφύλιος χειροτέρεψε στο έπακρο τις καταστάσεις», «Ο Εμφύλιος 
ήταν ένα παιχνίδι των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή μας και παίχθηκε εις βάρος των 
Μακεδόνων», «Όπως όλοι οι πόλεμοι, έβλαψε τους πιο αδύναμους», «Πολλή φοβία και 
τρόμος», «Πρόκειται για έναν από τους χειρότερους πολέμους στην ιστορία της Ελλάδας, 
καθώς οδήγησε στον διχασμό ενός λαού, αφήνοντας πίσω του τεράστιες απώλειες», «Την 
ιστορία την γράψανε όπως τους συμφέρει», «Απαράδεκτο που δεν τους επέτρεψαν να 
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γυρίσουν πίσω», «Αυτοί που ήταν μέσα δεν έφταιγαν. Έφταιγαν αυτοί που ήταν εδώ», «Ο 
Εμφύλιος ήταν μια ανοησία. Δεν ήξεραν τι ήθελαν. Τζάμπα σκοτώνονταν», «Ανάλογα από ποιά 
θέση έβλεπε ο καθένας τον πόλεμο. Αδέρφια με αδέρφια σκοτώνονταν. Άσχημο πράγμα», 
«Πολύ δύσκολα περάσαμε», «Μπερδεμένη άποψη, επειδή δεν το έζησα αλλά και οι ίδιοι που 
το έζησαν αναγκάστηκαν να παραταχθούν με μία από τις δύο πλευρές», «Ήταν πόλεμος 
καταστροφικός. Οι Μεγάλες Δυνάμεις τα είχαν φτιάξει στα μέτρα τους και την πλήρωσε ο 
ντόπιος πληθυσμός, ο μακεδονικός. Αυτό ήταν απάνθρωπο για μας, μας ξεκλήρησαν. Ήταν 
φτιαγμένο», «Αιματηρό γεγονός που διχοτόμησε τη χώρα. Ωστόσο, θα ήθελα να το θυμάμαι ως 
μια προσπάθεια συνέχισης της αντίστασης στην κατοχή», «Αρνητική. Κόσμος εκδιώχθηκε και 
έδιωξε, καταπάτησε και καταπατήθηκε. Ήταν αναπόφευκτη συνέπεια του τέλους του 
Β΄Παγκοσμίου Πολέμου για κάθε χώρα, που έπρεπε να συνταχθεί με μία από τις ήδη 
διαμορφωμένες δυνάμεις. Το δίλημμα Ανατολή ή Δύση κόστισε ανθρώπινες απώλειες», 
«Σκοτώθηκαν και μετανάστευσαν άνθρωποι για συμφέροντα άλλων», «Ήταν η ακραία λύση σε 
ακραίες καταστάσεις. Όλοι πρέπει να έχουμε την ελευθερία να εκφράζουμε αυτά που 
πιστεύουμε και να σεβόμαστε αυτά που πιστεύουν οι άλλοι», «Έφερε διχασμό στη χώρα μας 
και είχε δύσκολες συνέπειες», «Ο Εμφύλιος δεν έπρεπε να γίνει, χάθηκε πολύς κόσμος άδικα, 
διαλύθηκαν οικογένειες, λεηλατήθηκαν περιουσίες. Γενικά υπήρξε διχασμός και ο τόπος μας, 
κυρίως, έμεινε πολύ πίσω», «Τελείωσε ποτέ;», «Οποοισδήποτε Εμφύλιος αποφέρει πολλά 
δεινά», «Ο Εμφύλιος είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια χώρα. Αδέρφια πολέμησαν 
μεταξύ τους απο διαφορετικά σταρτόπεδα, ουσιαστικά για να υποστηρίξουν μια ιδεολογία, με 
τη θέλησή τους ή χωρίς. Χάνεται αθώος λαός κάτω από τα σχέδια πολιτικών σκοπιμοτήτων», 
«Ό,τι χειρότερο μπορεί αν συμβεί σε μια χώρα. Χειρότερο ίσως και από κάποιον παγκόσμιο 
πόλεμο». 

 
7.1.5. Ταυτότητα 

 
   Η ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται με τη θεματική ενότητα της 
ταυτότητας, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν την εθνική ταυτότητα, στην οποία 
αισθάνονται ότι ανήκουν. Προκύπτει, λοιπόν, ευρεία ποικιλία ταυτοτήτων, οι οποίες 
πρεσβεύουν τους ερωτηθέντες. 
 
5.Α. Ταυτότητα 5.Α.1. Έλληνας/Ελληνίδα 

5.Α.2. Μακεδόνας/ Μακεδόνισσα  
5.Α.3. Έλληνας/Ελληνίδα-        
Μακεδόνας/Μακεδόνισσα 
5.Α.4. Μακεδόνας/Μακεδόνισσα- 
Έλληνας/Ελληνίδα 
5.Α.5. Ντόπιος   
5.Α.6. Ντόπιος Μακεδόνας 
5.Α.7. Ελληνίδα από τη Μακεδονία 
5.Α.8. Ελληνίδα χριστιανή 
5.Α.9. Έλληνας πολίτης με ποντιακές και 
σλαβομακεδονικές καταβολές 
5.Α.10. Πόντια- Ελληνίδα 
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5.Α.11. Κωνσταντινοπολίτισσα- Ελληνίδα 
Μακεδόνισσα 
5.Α.12. Καμία 
5.Α.13. Διαφορετική ταυτότητα 
5.Α.14. Άνθρωπος 
 

 
   Κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις της παρούσας ενότητας αναφέρονται ως εξής: 
«Ελληνίδα», «Άνθρωπος με διαφορετική ταυτότητα», «Ελληνίδα χριστιανή»,«Έλληνας πολίτης 
με ποντιακές και σλαβομακεδονικές καταβολές», «Δεν έχω- ούτε είχα ποτέ- κανένα εθνικό 
αίσθημα». «Δεν καλλιέργησα τη σκέψη του τι ακριβώς αισθάνομαι, για κάτι που εντελώς 
τυχαία είμαι. Αγαπώ τον τόπο που μεγάλωσα και αυτό είναι όλο», «Μακεδόνας», «Εμείς εδώ 
Μακεδόνες είμαστε», «Πρώτα Πόντια και μετά Ελληνίδα», «Μακεδόνισσα Ελληνίδα», 
«Έλληνας Μακεδόνας», «Ελληνίδα από τη Μακεδονία», «Έχω δύο ταυτότητες που τις αγαπώ 
και τις δύο. Ο πατέρας μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη και η μαμά μου Ελληνίδα 
Μακεδόνισσα», «Είμαι ντόπιος Μακεδόνας, δηλαδή είμαι Μακεδόνας Μακεδόνας», «Ντόπιος, 
γιατί το ελληνικό κράτος μας ξεχνάει», «Όλοι είμαστε άνθρωποι», «Άνθρωπος». 
 
   Ο τρόπος με τον οποίο δηλώνονται οι ταυτότητες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
υπογραμμίζει την ιδιομορφία της περιοχής αναφορικά με την ταύτιση με κάποια συγκεκριμένη 
εθνική ταυτότητα. Αναλυτικότερα, η ελληνική ταυτότητα, πολλές φορές, εντοπίζεται 
συνδυασμένη με: 

 θρησκευτικό προσδιορισμό («Ελληνίδα χριστιανή»), παραπέμποντας στα χρόνια που το 
θρήσκευμα καθόριζε την κατηγοριοποίηση των ατόμων. 

 άλλες ταυτότητες («Έλληνας Μακεδόνας», «Έλληνας πολίτης με ποντιακές και 
σλαβομακεδονικές καταβολές», «Έχω δύο ταυτότητες που τις αγαπώ και τις δύο. Ο 
πατέρας μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη και η μαμά μου Ελληνίδα 
Μακεδόνισσα»), αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία των ταυτοτήτων, που έχουν 
κατοικήσει στη Μελίτη κατά καιρούς και έχουν δημιουργήσει διάφορες μίξεις. 

 γεωγραφικό προσδιορισμό («Ελληνίδα από τη Μακεδονία»), αποφεύγοντας να 
προσδώσει τον όρο μακεδόνισσα για την αποφυγη στιγματισμού, όπως 
προαναφέρθηκε, δηλώνοντας απλώς τον γεωγραφικό προσδιορισμό. 

 
   Η ταυτότητα του Μακεδόνα χρησιμοποιείται στη Μελίτη στην περίπτωση που ο ίδιος κατέχει 
το σλαβομακεδονικό ιδίωμα. Η ταυτότητα αυτή, πολλές φορές, προσδιορίζεται και από το 
επίθετο ‘’ντόπιος’’ («Είμαι ντόπιος Μακεδόνας, δηλαδή είμαι Μακεδόνας Μακεδόνας»). 
Επίσης, κάποιες φορές συνοδεύεται από τον προσδιορισμό του Έλληνα, τονίζοντας πως η 
μακεδονική ταυτότητα κυριαρχεί της ελληνικής. 
 
   Για κάποιους συμμετέχοντες η ένταξή τους σε μια εθνική ταυτότητα αποτελεί μια διαδικασία 
αντίθετη με την ιδεολογία τους, δηλώνοντας πως οι άνθρωποι δεν είναι δυνατό να 
εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς όλοι είναι άνθρωποι («Όλοι είμαστε 
άνθρωποι», «Άνθρωπος», «Δεν καλλιέργησα τη σκέψη του τι ακριβώς αισθάνομαι, για κάτι 
που εντελώς τυχαία είμαι. Αγαπώ τον τόπο που μεγάλωσα και αυτό είναι όλο»). Επίσης, με την 
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πάροδο των χρόνων έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μίξεις μεταξύ των διαφόρων ταυτοτήτων, 
με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά τους ή να έχουν δημιουργήσει καινούριες 
καταστάσεις. Συνεπώς, η ταύτιση με κάποια συγκεκριμένη εθνική ομάδα δεν αποτελεί πλέον 
κυρίαρχο στόχο για ορισμένους κατοίκους. 

 
   Τέλος, χρήζει αναφοράς το γεγονός πως σε κάποιες περιπτώσεις οι πληροφορητές δήλωναν 
διαφορετική ταυτότητα από αυτή που έχουν δείξει πως πρεσβεύουν με τις πράξεις τους σε 
κοινωνικό επίπεδο. Αυτό παρατηρήθηκε τόσο σε κατοίκους με φιλομακεδονικά φρονήματα 
μεγαλύτερης ηλικίας, γεγονός που αποδίδεται στον κληροδοτούμενο ‘’φόβο’’ να δηλωθεί η 
πραγματική ταυτότητα, όσο και σε κατοίκους με ποντιακές καταβολές. 

7.2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

7.2.1. Παρουσίαση Δείγματος  

   Το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας απαρτίζεται από συνεντεύξεις, προερχόμενες 
από άτομα που έχουν ως τόπο καταγωγής τη Μελίτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
πραγματοποίηση της συνέντευξης υπήρξε η φοίτηση σε σχολείο της Μελίτης, ώστε να 
διερευνηθεί η άποψή τους για την εκπαίδευση που ασκήθηκε στα ιδρύματα Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Μελίτης, καθώς και η γνώμη τους για τους εκπαιδευτικούς. Τα ζητήματα 
εκπαίδευσης, πολιτισμού, γλώσσας, ιστορίας και ταυτοτήτων αποτελούν τα θέματα που 
διερευνώνται στο παρόν κεφάλαιο. 

   Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 50 άτομα, σε διαφορετικούς χρόνους, με κατ΄ιδίαν 
συνομιλία, ενώ τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, αφού η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
δεν επιθυμούσε την καταγραφή ονοματεπωνύμου. Επομένως, καταγράφονται μόνο τα αρχικά 
τους. Στην παρούσα ενότητα πρόκειται να αναλυθούν τα προσωπικά στοιχεία των 
πληροφορητών, όπως η ηλικία, το φύλο, ο τόπος κατοικίας, το μορφωτικό επίπεδο και το 
επάγγελμα. 

   Συνεντεύξεις αντλήθηκαν από διάφορες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως 
εξής: η πρώτη ομάδα, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας, είναι ηλικίας 22-
40 ετών (48%), η δεύτερη ηλικιακή ομάδα είναι 41-60 ετών (30%) και η τρίτη ηλικιακή ομάδα 
είναι 61-78 ετών (22%).  

Κατανομή δείγματος με βάση την ηλικία 
 Συχνότητα Ποσοστό 

22-40 ετών 24 48% 
41-60 ετών 15 30% 
61-78 ετών 11 22% 

Σύνολο 50 100% 
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   Αναφορικά με το φύλο των συμμετεχόντων, το 54% εκπροσωπείται από το γυναικείο φύλο, 
ενώ αντίστοιχα το 46% από το ανδρικό φύλο. 

Κατανομή δείγματος με βάση το φύλο 
 Συχνότητα Ποσοστό 

Γυναίκες 27 54% 
Άνδρες 23 46% 
Σύνολο 50 100% 

 

 

   Ακολούθως, παρά το γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων διαμένει 
στη Μελίτη, κάποιοι από τους συμμετέχοντες έχουν μεταβεί σε διαφορετικούς τόπους 
κατοικίας. Επομένως, το 88% διαμένει στη Μελίτη, σε αντίθεση με το υπόλοιπο 12% που έχει 
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μετοικήσει σε κοντινά χωριά, στη Φλώρινα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χίο, αλλά και σε 
διαφορετική χώρα, όπως το Λουξεμβούργο207. 

Κατανομή δείγματος με βάση τον τόπο κατοικίας 
 Συχνότητα Ποσοστό 

Μελίτη 44 88% 
Σιταριά 1 2% 

Φλώρινα 2 4% 
Θεσσαλονίκη 1 2% 

Χίος 1 2% 
Λουξεμβούργο 1 2% 

Σύνολο 50 100% 
 

 

   Το επίπεδο μόρφωσης των συμμετεχόντων αποτελεί το επόμενο στοιχείο του θεματικού 
άξονα, όπου παρουσιάζεται μια ευρεία ποικιλία. Υπάρχουν απόφοιτοι και από τις τρεις 
βαθμίδες εκπαίδευσης. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εντάσσεται το Δημοτικό Σχολείο 
Μελίτης και η Νυχτερινή Σχολή που είχε λειτουργήσει στη Μελίτη και, συνολικά, το ποσοστό 
των αποφοίτων αυτής της βαθμίδας είναι 28%. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπάγεται το 
Γυμνάσιο Μελίτης, το Νυχτερινό Γυμνάσιο, το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο, το Εξατάξιο Γυμνάσιο 
Νάουσας , το Γενικό Λύκειο, το ΕΠΑ.Λ., το ΤΕΛ, το ΙΕΚ και ο ΟΑΕΔ, με συνολικό ποσοστό 40%. 
Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εντάσσονται τόσο απόφοιτοι αλλά και τελειόφοιτοι τμημάτων 
ΑΕΙ, ΤΕΙ και μεταπτυχιακών, οι οποίοι εκπροσωπούνται από το ποσοστό του 32%. 

                                                           
207 Οι συμμετέχοντες με τόπο διανομής μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης από τη Μελίτη έδωσαν τη συνέντευξη 
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο χωριό της Μελίτης. 
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Κατανομή δείγματος με βάση τη βαθμίδα εκπαίδευσης 
 Συχνότητα Ποσοστό 

Πρωτοβάθμια εκπ/ση 14 28% 
Δευτεροβάθμια εκπ/ση 20 40% 

Τριτοβάθμια εκπ/ση 16 32% 
Σύνολο 50 100% 

 

 

   Οι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό Σχολείο 
Μελιτης με ποσοστό 92.85%, ενώ το 7.14% ανήκει σε έναν συμμετέχοντα που αποφοίτησε από 
τη Νυχτερινή Σχολή Μελίτης. 

Κατανομή δείγματος με βάση τους αποφοίτους ιδρυμάτων της Α΄βάθμιας εκπ/σης 
 Συχνότητα Ποσοστό 

Δημοτικό Σχολείο Μελίτης 13 92.85% 
Νυχτερινή Σχολή Μελίτης 1 7.14% 

Σύνολο 14 100% 
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   Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αποφοιτήσει κατά κύριο λόγο από το 
Γενικό Λύκειο με ποσοστό 50%, ακολουθεί το Νυχτερινό Γυμνάσιο με 10% και το ΕΠΑ.Λ. με 
10%. Με μικρότερα ποσοστά δηλώθηκαν το Γυμνάσιο Μελίτης (5%), το Εκκλησιαστικό 
Γυμνάσιο (5%), το Εξατάξιο Γυμνάσιο Νάουσας (5%), το ΤΕΛ (5%), το ΙΕΚ (5%) και ο ΟΑΕΔ (5%). 

Κατανομή δείγματος με βάση τους αποφοίτους Β΄βάθμιας εκπ/σης 
 Συχνότητα Ποσοστό 

Γυμνάσιο Μελίτης 1 5% 
Νυχτερινό Γυμνάσιο 2 10% 

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο 1 5% 
Εξατάξιο Γυμνάσιο Νάουσας 1 5% 

Γενικό Λύκειο 10 50% 
ΕΠΑ.Λ. 2 10% 

ΤΕΛ 1 5% 
ΙΕΚ 1 5% 

ΟΑΕΔ 1 5% 
Σύνολο 20 100% 
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   Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προέρχονται από τμήματα ΑΕΙ με ποσοστό 
56.25%, από τμήματα ΤΕΙ με 37.5% και τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών με 6.25%. 

Κατανομή με βάση τους αποφοίτους Γ΄βάθμιας εκπ/σης 
 Συχνότητα Κατανομή 

ΤΕΙ 6 37.5% 
ΑΕΙ 9 56.25% 

Μεταπτυχιακό 1 6.25% 
Σύνολο 16 100% 
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   Τέλος, στα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων καταγράφεται πληθώρα επαγγελμάτων. 
Δηλώνεται, το επάγγελμα του ιδιωτικού  (10%) και δημοσίου υπαλλήλου (4%), του υπαλλήλου 
ΔΕΗ (2%), της νηπιαγωγού (2%), του ελεύθερου επαγγελματία (6%), του οικονομολόγου (2%), 
του μηχανικού (2%), της δασκάλας (2%), της πωλήτριας (4%), του φιλολόγου (2%), του αγρότη 
(2%), καθώς και καταστάσεις όπως της φοίτησης (16%), της ανεργίας (12%), της 
συνταξιοδότησης (20%) και της ενασχόλησης με τα οικιακά (14%). 

Κατανομή δείγματος με βάση το επάγγελμα 
 Συχνότητα Ποσοστό 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 5 10% 
Δημόσιος Υπάλληλος 2 4% 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 3 6% 
Υπάλληλος ΔΕΗ 1 2% 

Μηχανικός 1 2% 
Οικονομολόγος 1 2% 

Νηπιαγωγός 1 2% 
Δασκάλα 1 2% 

Φιλόλογος 1 2% 
Πωλήτρια 2 4% 
Αγρότης 1 2% 

Φοιτητής/τρια 8 16% 
Άνεργος 6 12% 
Οικιακά 7 14% 

Συνταξιούχος 10 20% 
Σύνολο 50 100% 
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7.2.2. Εκπαίδευση 

    Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται ο θεματικός άξονας της εκπαίδευσης και τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα όπου φοίτησαν οι συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, μελετάται η άποψή τους για την 
κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος την περίοδο που φοιτούσαν και η άποψή τους για 
τους εκπαιδευτικούς της εκάστοτε περιόδου φοίτησης. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι 
εγγράμματοι και όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευσή τους σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μελίτης. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη Γυμνασίου στη Μελίτη, δεν 
έλαβαν όλοι οι συμμετέχοντες την εκπαίδευσή τους σε αυτό όπως το 88.8%, αλλά φοίτησαν σε 
άλλα Γυμνάσια, όπως το Νυχτερινό Γυμνάσιο Φλώρινας (5.5%), το Εξατάξιο Γυμνάσιο Νάουσας 
(2.7%) και το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Φλώρινας (2.7%).  

Κατανομή συμμετεχόντων με βάση το Γυμνάσιο που φοίτησαν 
 Συχνότητα Ποσοστό 

Γυμνάσιο Μελίτης 32 88.88% 
Νυχτερινό Γυμνάσιο 2 5.55% 

Εξατάξιο Γυμνάσιο Νάουσας 1 2.77% 
Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο 1 2.77% 
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   Οι γνώμες των συμμετεχόντων για την ποιότητα της εκπαίδευσης που έλαβαν ποικίλουν. 
Παρουσιάζονται απόψεις θετικές, αρνητικές και ουδέτερες. Στο γενικό σύνολο οι αρνητικές 
απόψεις είναι αυτές που υπερισχύουν (46%) και αφορούν στις ελλείψεις που φέρει το 
σύστημα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην άσκηση βίας από τους εκπαιδευτικούς, χωρίς 
μεγάλη διαφορά ακολουθούν οι θετικές απόψεις (40%) και, τέλος, υπάρχουν οι ουδέτερες 
απόψεις (14%) που σχετίζονται με τη μετριότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Απόψεις για την εκπ/ση 
Θετικές Αρνητικές Ουδέτερες 
20 (40%) 23 (46%) 7 (14%) 
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   Σε συνάρτηση με την ηλικία, οι αρνητικές απόψεις για την εκπαίδευση στην πρώτη ηλικιακή 
ομάδα υπερισχύουν με ποσοστό 20%, έναντι των θετικών που παρουσιάζουν συχνότητα 18% 
και των ουδέτερων με ποσοστό συχνότητας 10%. Η πλειοψηφία της δεύτερης ηλικιακής 
ομάδας εξέφρασε θετική άποψη για την εκπαίδευση, σε αντίθεση με το 12% που έχει αρνητική 
άποψη. Στην τρίτη ηλικιακή ομάδα επικρατέστερες είναι οι αρνητικές απόψεις με ποσοστό 
14%, ακολουθούν οι θετικές με 4% όπως και οι ουδέτερες. 

Απόψεις για την εκπαίδευση με βάση την ηλικία 
Ηλικία Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

22-40 ετών  9 (18%) 10 (20%) 5 (10%) 
41-60 ετών 9 (18%) 6 (12%)  
61-84 ετών 2 (4%) 7 (14%) 2 (4%) 

 

 

                     Γράφημα 7. Απόψεις για την εκπ/ση με βάση την ηλικία 

   Οι θετικές απόψεις υπερισχύουν στο γυναικείο φύλο με ποσοστό 24%, με μικρή διαφορά 
ακολουθούν οι αρνητικές με 22% και οι ουδέτερες με 8%. Το μεγαλύτερο μέρος του ανδρικού 
φύλου έχει αρνητική άποψη για το εκπαιδευτικό σύστημα με ποσοστό 24%, ενώ το 16% έχει 
θετική άποψη και το 6% ουδέτερη. 

Απόψεις για την εκπαίδευση με βάση το φύλο 
Φύλο Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

Γυναίκες 12 (24%) 11 (22%) 4 (8%) 
Άνδρες 8 (16%) 12 (24%) 3 (6%) 
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       Γράφημα 8. Απόψεις για την εκπ/ση με βάση το φύλο 

   Αναφορικά με τον τόπο διαμονής, η πλειοψηφία των κατοίκων Μελίτης αντιμετωπίζει με 
αρνητικότητα το εκπαιδευτικό σύστημα με ποσοστό 44%, ενώ θετικές απόψεις διατυπώθηκαν 
από το 30% και ουδέτερες από το 14%. Από τους διαμένοντες στη Μελίτη εκφράστηκαν 
κυρίως θετικές απόψεις με ποσοστό 10%, σε αντίθεση με μία άποψη (2%), που χαρακτηρίζεται 
από ουδετερότητα. 

Απόψεις για την εκπ/ση με βάση τον τόπο διαμονής 
Τόπος διαμονής Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

Μελίτη 15 (30%) 22 (44%) 7 (14%) 
Άλλος 5 (10%) 1 (2%)  
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               Γράφημα 9. Απόψεις για την εκπ/ση με βάση τον τόπο διαμονής 

    Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δήλωσε την 
αρνητικότητά του απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα με 16%, σε αντίθεση με το 8% που 
τάχθηκε υπέρ του εκπαιδευτικού συστήματος και με το 4% που εκφράστηκε με ουδετερότητα. 
Σε σχέση με τους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται πως το μεγαλύτερο 
μέρος έχει θετική άποψη με ποσοστό 24%, ενώ το 14% έχει αρνητική άποψη και μόλις το 2% 
ουδέτερη. Οι περισσότεροι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διατύπωσαν αρνητικές 
απόψεις με ποσοστό 16%, ενώ οι κατηγορίες των θετικών και ουδέτερων εμφανίζονται με 
ποσοστά της τάξεως του 8% έκαστη. 

Απόψεις για την εκπ/ση με βάση το μορφωτικό επίπεδο 
Εκπαιδευτική 

βαθμίδα 
Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

Α΄βάθμια 4 (8%) 8 (16%) 2 (4%) 
Β΄βάθμια 12 (24%) 7 (14%) 1 (2%) 
Γ΄βάθμια 4 (8%) 8 (16%) 4 (8%) 
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               Γράφημα 10. Απόψεις για την εκπ/ση με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

   Η παρουσίαση των ευρημάτων συσχετισμένη με το επάγγελμα των συμμετεχόντων 
αποδεικνύει πως θετική άποψη για την εκπαίδευση έχουν δύο ιδιωτικοί υπάλληλοι (4%), ένας 
δημόσιος υπάλληλος (2%), ένας ελεύθερος επαγγελματίας (2%), ο φιλόλογος (2%), μία 
πωλήτρια (2%), ο αγρότης (2%), ένας φοιτητής (2%), πέντε άνεργοι (10%), τρεις 
απασχολούμενοι με τα οικιακά (6%) και δύο συνταξιούχοι (4%). Αρνητική άποψη εξέφρασαν 
τρεις ιδιωτικοί υπάλληλοι (6%), ένας δημόσιος υπάλληλος (2%), δύο ελεύθεροι επαγγελματίες 
(4%), ο υπάλληλος ΔΕΗ (2%), ο οικονομολόγος (2%), μία πωλήτρια (2%), πέντε φοιτητές (10%), 
τρεις απασχολούμενοι με τα οικιακά (6%) και οκτώ συνταξιούχοι (16%). Οι ουδέτερες 
απαντήσεις ανήκουν στον μηχανικό (2%), στη νηπιαγωγό (2%), στη δασκάλα (2%), σε δύο 
φοιτητές (4%), σε έναν άνεργο (2%) και σε έναν απασχολούμενο με τα οικιακά (2%). 

Απόψεις για την εκπ/ση με βάση το επάγγελμα 
 Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 2 (4%) 3 (6%)  
Δημόσιος Υπάλληλος 1 (2%) 1 (2%)  

Ελ. Επαγγελματίας 1 (2%) 2 (4%)  
Υπάλληλος ΔΕΗ  1 (2%)  

Μηχανικός   1 (2%) 
Οικονομολόγος  1 (2%)  

Νηπιαγωγός   1 (2%) 
Δασκάλα   1 (2%) 

Φιλόλογος 1 (2%)   
Πωλήτρια 1 (2%) 1 (2%)  
Αγρότης 1 (2%)   
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Φοιτητής/τρια 1 (2%) 5 (10%) 2 (4%) 
Άνεργος 5 (10%)  1 (2%) 
Οικιακά 3 (6%) 3 (6%) 1 (2%) 

Συνταξιούχος 2 (4%) 8 (16%)  
 

 

Γράφημα 11. Απόψεις για την εκπ/ση με βάση το επάγγελμα 

  Συνοψίζοντας, γίνεται εμφανές πως είναι μεγάλο το ποσοστό αρνητικών απόψεων στο 
ηλικιακό φάσμα των 61-84 ετών. Το γεγονός αυτό είναι η απόρροια της ακραίας αυστηρότητας 
που κυριαρχούσε τα παλαιότερα χρόνια στην εκπαίδευση. Τα άτομα άνω των 61 ετών βίωσαν 
ως μαθητές βίαια περιστατικά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν με αρνητισμό το 
εκπαιδευτικό σύστημα. Οι απόψεις για την εκπαίδευση σε συνάρτηση με το φύλο 
παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον, αφού οι θετικές απόψεις στο γυναικείο φύλο υπερισχύουν. 
Αυτό ίσως σχετίζεται με την καλύτερη επαφή των κοριτσιών με το σχολείο και σε συνδυασμό 
με τη ρομαντική φύση τους η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται θετικά από μεγάλο μέρος του 
γυναικείου φύλου. Αναφορικά με τις απόψεις για την εκπαίδευση σε σχέση με το επίπεδο 
μόρφωσης, οι περισσότεροι απόφοιτοι της Α΄βάθμιας εκπαίδευσης έχουν αρνητική άποψη, 
καθώς είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και, όπως προαναφέρθηκε, έχουν αρνητικές εμπειρίες 
από την εκπαίδευση που έλαβαν. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων Β΄βάθμιας εκπαίδευσης 
έχει θετική άποψη για το εκπαιδευτικό σύστημα. Το σύστημα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο 
θεωρείται καλύτερο σε σχέση με τα επόμενα στάδια της εκπαίδευσης που δεν έχουν λάβει 
αυτά τα άτομα. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την αρνητική άποψη που έχουν οι περισσότεροι 
απόφοιτοι της Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης. 
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   Η γνώμη των συμμετεχόντων για τους εκπαιδευτικούς είναι το επόμενο θέμα προς ανάλυση, 
το οποίο μελετάται σε συνάρτηση με τους παράγοντες της ηλικίας, του φύλου, του τόπου 
διαμονής, του επιπέδου μόρφωσης και του επαγγέλματος. Συνολικά, οι θετικές απόψεις 
υπερισχύουν των υπολοίπων με ποσοστό 48%, ακολουθούν οι αρνητικές με ποσοστό 42%, ενώ 
η μειοψηφία ανήκει στις ουδέτερες απόψεις με ποσοστό 8%. 

Απόψεις για τους εκπ/κούς 
Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

24 (48%) 21 (42%) 4 (8%) 
 

 

   Ξεκινώντας με τον ηλικιακό παράγοντα, το 26% των συμμετεχόντων, που αντιπροσωπεύει τις 
ηλικίες από 22-40 ετών, αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτήν την κατηγορία και δηλώνει 
θετική άποψη για τους εκπαιδευτικούς. Με μικρότερα ποσοστά εντοπίζονται οι αρνητικές 
απόψεις με 14% και οι ουδέτερες με 6%. Η δεύτερη ηλικιακή ομάδα διχάστηκε μεταξύ των 
θετικών απόψεων με ποσοστό 16% και των αρνητικών με 14%. Στην τρίτη ηλικιακή ομάδα 
επικρατούν οι αρνητικές απόψεις με 14% έναντι των θετικών, οι οποίες εμφανίζονται με 
ποσοστό 6%, και των ουδέτερων με 2%. 

Άποψη για τους εκπ/κούς με βάση την ηλικία 
Ηλικία Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

22-40 ετών 13 (26%) 7 (14%) 3 (6%) 
41-60 ετών 8 (16%) 7 (14%)  
61-84 ετών 3 (6%) 7 (14%) 1 (2%) 
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             Γράφημα 12. Απόψεις για τους εκπ/κούς με βάση την ηλικία 

   Με βάση το φύλο των συμμετεχόντων φαίνεται πως οι περισσότερες γυναίκες έχουν θετική 
άποψη για τους εκπαιδευτικούς με ποσοστό 28%, ενώ οι υπόλοιπες έχουν αρνητική άποψη με 
22% και ουδέτερες με 2%. Οι απόψεις των ανδρών μοιράζονται μεταξύ της κατηγορίας των 
θετικών και της κατηγορίας των αρνητικών απόψεων, με ποσοστό 10% έκαστη. Οι ουδέτερες 
απόψεις στο ανδρικό φύλο εντοπίζονται με ποσοστό 6%. 

Απόψεις για τους εκπ/κούς με βάση το φύλο 
Φύλο Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

Γυναίκες 15 (28%) 11 (22%) 1 (2%) 
Άνδρες 10 (20%) 10 (20%) 3 (6%) 
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Γράφημα 13. Απόψεις για εκπ/κούς με βάση το φύλο 

      Σύμφωνα με τον τόπο διαμονής, στους κατοίκους της Μελίτης κυριαρχούν οι αρνητικές 
απόψεις με ποσοστό 40%, ενώ με ελάχιστη διαφορά ακολουθούν οι θετικές με 38% και με 
μικρό ποσοστό οι ουδέτερες (8%). Η πλειοψηφία των διαμενόντων εκτός Μελίτης εξέφρασε 
θετική άποψη για τους εκπαιδευτικούς, σε αντίθεση με το 2% που έχει αρνητική άποψη. 

Απόψεις για τους εκπ/κούς με βάση τον τόπο διαμονής 
Τόπος διαμονής Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

Μελίτη 19 (38%) 20 (40%) 4 (8%) 
Άλλος 5 (10%) 1 (2%)  
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                 Γράφημα 14. Άποψη για τους εκπ/κούς με βάση τον τόπο διαμονής 

  Οι περισσότερες γνώμες για τους εκπαιδευτικούς στους αποφοίτους πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι αρνητικές με ποσοστό 16%, ενώ έπονται οι θετικές με 10% και οι ουδέτερες 
με 2%. Στους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επικρατούν οι θετικές απόψεις και 
ακολουθούν οι αρνητικές με 16%. Το μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης αντιμετωπίζει θετικά τους εκπαιδευτικούς με ποσοστό 16%, ενώ το 10% 
διατύπωσε αρνητικές απόψεις και το 4% ουδέτερες. 

Απόψεις για τους εκπ/κούς με βάση το μορφωτικό επίπεδο 
Εκπαιδευτική 

βαθμίδα 
Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

Α΄βάθμια 5 (10%) 8 (16%) 1 (2%) 
Β΄βάθμια 11 (22%) 8 (16%)  
Γ΄βάθμια 8 (16%) 5 (10%) 4 (8%) 
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           Γράφημα 15. Απόψεις για εκπ/κούς με βάση το μορφωτικό επιπεδο 

   Σε συνάρτηση με το επάγγελμα, θετικές απόψεις διατυπώθηκαν από δύο ιδιωτικούς 
υπαλλήλους (4%), έναν δημόσιο υπάλληλο (2%), έναν ελεύθερο επαγγελματία (2%), τον 
οικονομολόγο (2%), τη νηπιαγωγό (2%), τον φιλόλογο (2%), μία πωλήτρια (2%), τον αγρότη 
(2%), τρεις φοιτητές (6%), τέσσερις απασχολούμενους με τα οικιακά (8%) και 2 συνταξιούχους 
(6%). Αρνητικής φύσεως απόψεις ανήκουν σε τρεις ιδιωτικούς υπαλλήλους (6%), έναν δημόσιο 
υπάλληλο (2%), δύο ελεύθερους επαγγελματίες (4%), τον υπάλληλο ΔΕΗ (2%), τη δασκάλα 
(2%), μία πωλήτρια (2%), έναν φοιτητή (2%), τρεις απασχολούμενους με τα οικιακά (6%) και 
επτά συνταξιούχους (14%). Ο μηχανικός και τέσσερις φοιτητές εξέφρασαν ουδέτερες απόψεις 
για τους εκπαιδευτικούς. 

Απόψεις για την εκπ/ση με βάση το επάγγελμα 
 Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 2 (4%) 3 (3%)  
Δημόσιος Υπάλληλος 1 (2%) 1 (2%)  

Ελ. Επαγγελματίας 1 (2%) 2 (4%)  
Υπάλληλος ΔΕΗ  1 (2%)  

Μηχανικός   1 (2%) 
Οικονομολόγος 1 (2%)   

Νηπιαγωγός 1 (2%)   
Δασκάλα  1 (2%)  

Φιλόλογος 1 (2%)   
Πωλήτρια 1 (2%) 1 (2%)  
Αγρότης 1 (2%)   

Φοιτητής/τρια 3 (6%) 1 (2%) 4 (8%) 
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Άνεργος 6 (12%)   
Οικιακά 4 (8%) 3 (6%)  

Συνταξιούχος 3 (6%) 7 (14%)  
 

 

         Γράφημα 16. Απόψεις για εκπ/κούς με βάση το επάγγελμα 

      Εν κατακλείδι, οι  συμμετέχοντες ηλικίας 61-84 διαθέτουν αρνητική άποψη για τους 
εκπαιδευτικούς, κυρίως λόγω της αυστηρότητας ή, ακόμα χειρότερα, λόγω της άσκησης βίας. 
Τα ποσοστά στο ηλικιακό φάσμα 41-60 μοιράζονται σχεδόν ισόποσα μεταξύ των θετικών και 
αρνητικών απόψεων. Στις ηλικίες αυτές βρίσκεται το ορόσημο της μεταβολής του 
εκπαιδευτικού μοτίβου, καθώς από το παλαιό αυταρχικό καθεστώς μεταβαίνουμε στην 
εκπαίδευση μέσα σε ένα περιβάλλον οικείο που αποπνέει εμπιστοσύνη στον μαθητή. Η 
σύγκριση των απόψεων για τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τα φύλα είναι καταμερισμένη 
σχεδόν ισόποσα μεταξύ των θετικών και αρνητικών απόψεων. Το μόνο ποσοστό που 
υπερισχύει έναντι των υπολοίπων είναι αυτό των θετικών απόψεων των γυναικών που αγγίζει 
το 28%. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τον τόπο διαμονής προβάλλουν την 
ισόποση κατανομή των απόψεων σε σχέση με τους διαμένοντες στη Μελίτη, ενώ οι 
διαμένοντες εκτός Μελίτης δηλώνουν τη θετική τους γνώμη για τους εκπαιδευτικούς. Στην 
κατηγορία του μορφωτικού επιπέδου των συμμετεχόντων φαίνεται πως στους αποφοίτους της  
Α΄βάθμιας εκπαίδευσης υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ των αρνητικών και των θετικών 
απόψεων. Στις κατηγορίες που συνάδουν με την κατηγορία της ηλικίας 22-40 ετών φαίνεται ο 
σχετικός αρνητισμός απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα, λόγω της κατάστασής του, η οποία 
επιδεικνύει ιδιαίτερη στασιμότητα και πολλές ελλείψεις. Ωστόσο, οι απόψεις αυτών των 
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ομάδων εξέφρασαν τη θετική αντιμετώπισή τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Οι 
εκπαιδευτικοί την περίοδο εκείνη έγιναν πιο προσβάσιμοι στους μαθητές και προέβαλαν τη 
διάθεση να επιμορφώνονται, με σκοπό να καταστούν πιο λειτουργικοί και αποτελεσματικοί. 
Αυτό αποδεικνύει πως οι εκπαιδευτικοί, έχοντας ξεφύγει από το αυστηρό μοτίβο των 
παλαιότερων χρόνων, έχουν γίνει πιο προσβάσιμοι και φιλικοί προς τους μαθητές, 
μεταδίδοντας με αποδοτικότερο τρόπο τη γνώση και, έτσι, αντιμετωπίζονται με θετικότητα. 

7.2.3. Πολιτισμός 

   Ο πολιτισμός αποτέλει έναν θεματικό άξονα που μελετάται αναλύοντας τέσσερις κατηγορίες, 
οι οποίες είναι η συμμετοχή ή μη σε πολιτιστικούς συλλόγους, η καταγραφή του συλλόγου σε  
ενδεχόμενη συμμετοχή, η συμμετοχή ή μη σε πανηγύρια και η άποψη για τα πανηγύρια, η 
οποία κατηγοριοποιείται σύμφωνα με την κλίμακα θετικότητας, αρνητικότητας και 
ουδετερότητας. 

   Αναλυτικά, η πλειοψηφία του συνολικού δείγματος απάντησε πως δε συμμετέχει σε 
πολιτιστικούς συλλόγους με ποσοστό 64%, ενώ το υπόλοιπο 36% απάντησε πως συμμετέχει. 

Συμμετοχή σε Πολιτιστικούς Συλλόγους 
Συμμετοχή Μη συμμετοχή 

18 (36%) 32 (64%) 
 

 

   Η συμμετοχή στους πολιτιστικούς συλλόγους με βάση την ηλικία έδειξε πως τα περισσότερα 
άτομα της πρώτης ηλικιακής ομάδας δε συμμετέχουν με ποσοστό 26%, σε αντίθεση με το 22% 
που συμμετέχει. Στην ηλικιακή ομάδα 41-60 ετών παρατηρείται πως η πλειοψηφία απέχει από 
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τους πολιτιστικούς συλλόγους με ποσοστό 18%, ενώ το 12% ανέφερε πως συμμετέχει. Η 
συντριπτική πλειοψηφία της τελευταίας ηλικιακής κατηγορίας δε συμμετέχει στους 
πολιτιστικούς συλλόγους με ποσοστό 20%, ενώ μόνο ένας από αυτούς συμμετέχει (2%). 

Συμμετοχή σε Πολιτιστικούς Συλλόγους με βάση την ηλικία 
Ηλικία Συμμετοχή Μη συμμετοχή 

22-40 ετών 11 (22%) 13 (26%) 
41-60 ετών 6 (12%) 9 (18%) 
61-84 ετών 1 (2%) 10 (20%) 

 

 

              Γράφημα 17. Συμμετοχή σε Πολιτιστικούς Συλλόγους με βάση την ηλικία 

   Σύμφωνα με το φύλο των συμμετεχόντων, οι περισσότερες γυναίκες δε συμμετέχουν σε 
πολιτιστικούς συλλόγους με ποσοστό 30%, ενώ δεν είναι μεγάλη η απόκλιση με τις 
συμμετέχουσες με ποσοστό 24%. Στο ανδρικό φύλο, παρατηρείται μεγάλη απόκλιση των 
συμμετεχόντων με τους μη συμμετέχοντες κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες, αφού το 34% 
δήλωσε πως δε συμμετέχει σε πολιτιστικούς συλλόγους. 

Συμμετοχή σε Πολιτιστικούς Συλλόγους με βάση το φύλο 
Φύλο Συμμετοχή Μη συμμετοχή 

Γυναίκες 12 (24%) 15 (30%) 
Άνδρες 6 (12%) 17 (34%) 
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              Γράφημα 18. Συμμετοχή σε Πολιτιστικούς Συλλόγους με βάση το φύλο 

   Η συμμετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους σε συνάρτηση με τον τόπο διαμονής 
αποδεικνύεται πως είναι μικρή από τους διαμένοντες στη Μελίτη, καθώς το 56% απάντησε 
πως δε συμμετέχει,σε αντίθεση με το 30% που δήλωσε πως συμμετέχει. Στους διαμένοντες 
εκτός Μελίτης δεν παρουσιάζεται μεγάλη διαφορά, αφού το 6% αποτελείται από 
συμμετέχοντες σε πολιτιστικούς συλλόγους, ενώ το 8% δε συμμετέχει. 

Συμμετοχή σε Πολιτιστικούς Συλλόγους με βάση τον τόπο διαμονής 
Τόπος διαμονής Συμμετοχή Μη συμμετοχή 

Μελίτη 15 (30%) 28 (56%) 
Άλλος 3 (6%) 4 (8%) 
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                Γράφημα 19. Συμμετοχή σε Πολιτιστικούς Συλλόγους με βάση τον τόπο διαμονής 

  Βάσει του μορφωτικού επιπέδου, οι περισσότεροι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
δε συμμετέχουν σε πολιτιστικούς συλλόγους με ποσοστό 24%, σε αντίθεση με το 4% που 
ανέφερε πως συμμετέχει. Η πλειοψηφία των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
δήλωσε πως δε συμμετέχει με ποσοστό 26%, ενώ το 14% συμμετέχει. Στους αποφοίτους της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερη απόκλιση, αφού το 18% απάντησε 
πως συμμετέχει, με το 14% να δηλώνει πως δε συμμετέχει. 

Συμμετοχή σε Πολιτιστικούς Συλλόγους με βάση το μορφωτικό επίπεδο 
Εκπαιδευτική βαθμίδα Συμμετοχή Μη συμμετοχή 

Α΄βάθμια  2 (4%) 12 (24%) 
Β΄βάθμια 7 (14%) 13 (26%) 
Γ΄βάθμια 9 (18%) 7 (14%) 
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        Γράφημα 20. Συμμετοχή με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

   Η μελέτη της συμμετοχής σε πολιτιστικούς συλλόγους δείχνει πως η συμμετοχή 
καταγράφεται από δύο ιδιωτικούς υπαλλήλους (4%), από δύο ελεύθερους επαγγελματίες 
(4%), από τον μηχανικό (2%), από τη νηπιαγωγό (2%), από μία πωλήτρια (2%), από τρεις 
φοιτητές (6%), από τέσσερις ανέργους (8%), από δύο απασχολούμενους με τα οικιακά (4%) και 
από δύο συνταξιούχους (4%). Μη συμμετοχή καταγράφεται από τρεις ιδιωτικούς υπαλλήλους 
(6%), από δύο δημοσίους υπαλλήλους (4%), από έναν ελεύθερο επαγγελματία (2%), από τον 
υπάλληλο ΔΕΗ (2%), από τον οικονομολόγο (2%), από τη δασκάλα (2%), από τον φιλόλογο 
(2%), από μία πωλήτρια (2%), από τον αγρότη (2%), από πέντε φοιτητές (10%), από δύο 
ανέργους (4%), από πέντε απασχολούμενους με τα οικιακά (10%) και από οκτώ συνταξιούχους 
(16%). 

Συμμετοχή σε Πολιτιστικούς Συλλόγους με βάση το επάγγελμα 
Επάγγελμα Συμμετοχή Μη συμμετοχή 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 2 (4%) 3 (6%) 
Δημόσιος Υπάλληλος  2 (4%) 

Ελ. Επαγγελματίας 2 (4%) 1 (2%) 
Υπάλληλος ΔΕΗ  1 (2%) 

Μηχανικός 1 (2%)  
Οικονομολόγος  1 (2%) 

Νηπιαγωγός 1 (2%)  
Δασκάλα  1 (2%) 

Φιλόλογος  1 (2%) 

0

2

4

6

8

10

12

14

Α΄βάθμια Β΄βάθμια Γ΄βάθμια 

Συμμετοχή 

Μη συμμετοχή 



100 
 

Πωλήτρια 1 (2) 1 (2%) 
Αγρότης  1 (2%) 

Φοιτητής/τρια 3 (6%) 5 (10%) 
Άνεργος 4 (8%) 2 (4%) 
Οικιακά 2 (4%) 5 (10%) 

Συνταξιούχος 2 (4%) 8 (16%) 
 

 

             Γράφημα 21. Συμμετοχή με βάση το επάγγελμα 

  Συνεπώς, στις ηλικίες από 22 έως 60 ετών δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερη απόκλιση μεταξύ των 
συμμετεχόντων και μη, σε αντίθεση με την ηλικιακή ομάδα των 61-84 ετών, όπου όλοι πλην 
ενός εντάσσονται σε αυτούς που δε συμμετέχουν σε Πολιτιστικούς Συλλόγους. Στην ανίχνευση 
συμμετεχόντων σε Πολιτιστικούς Συλλόγους με βάση το φύλο, φαίνεται πως το γυναικείο 
φύλο είναι πιο ενεργό, σε αντίθεση με το ανδρικό φύλο. Στη μελέτη της συμμετοχής με βάση 
τον τόπο διαμονής, η συντριπτική πλειοψηφία των μόνιμα διαμενόντων στη Μελίτη απέχει, 
ενώ τα ποσοστά στους διαμένοντες εκτός Μελίτης είναι καταμερισμένα σχεδόν ισόποσα. Η 
συμμετοχή σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο δείχνει πως οι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι ανενεργοί σε αυτόν τον τομέα. Λόγω της ταύτισης αυτής της κατηγορίας με 
την ηλικιακή κατηγορία των 61-84 ετών, φαίνεται πως γίνεται λόγος για τα ίδια άτομα. Έτσι, 
γίνεται κατανοητό πως η συμμετοχή στον πολιτιστικό τομέα από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.    

   Οι σύλλογοι στους οποίους συμμετέχουν οι συνεντευξιαζόμενοι είναι ο Πνευματικός 
Μορφωτικός Σύλλογος Μελίτης, ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μελίτης, ο 
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Σύλλογος Γυναικών, η Ελπίδα, ο Αθλητικός Σύλλογος ‘’Μελιτέας’’ και οι σύλλογοι εκτός 
Μελίτης. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετέχει στον ΠΜΣΜ με 44.4%, ακολουθεί ο ΠΠΣΜ με 
22.2%, ο Σύλλογος Γυναικών με 11.1%, οι σύλλογοι εκτός Μελίτης με 11.1%, η Ελπίδα με 5.5% 
και ο Μελιτέας με 5.5%. 

Σύλλογοι όπου δηλώθηκε συμμετοχή 

ΠΜΣΜ ΠΠΣΜ Ελπίδα Μελιτέας Σύλλογος 
Γυναικών 

Σύλλογοι 
εκτός 

Μελίτης 
8 (44.4%) 4 (22.2%) 1 (5.5%) 1 (5.5%) 2 (11.1%) 2 (11.1%) 

 

 

   Η συμμετοχή στα πανηγύρια είναι η επόμενη κατηγορία προς διερεύνηση, όπου συνολικά 
φαίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των συνεντευξιαζομένων συμμετέχει στις πανηγυρικές 
εκδηλώσεις με 68%, ενώ το 32% απέχει από αυτές. 

Συμμετοχή σε πανηγύρια 
Συμμετοχή Μη συμμετοχή 

34 (68%) 16 (32%) 
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   Σύμφωνα με την ηλικία, τα περισσότερα άτομα ηλικίας 22-40 ετών συμμετέχουν στα 
πανηγύρια με ποσοστό 38%, ενώ το 10% δήλωσε πως απέχει από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. 
Στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα, παρουσιάζεται μικρή διαφορά, καθώς το 18% συμμετέχει και το 
12% απάντησε αρνητικά. Στην τρίτη ηλικιακή ομάδα παουσιάζεται επίσης μικρή διαφορά 
μεταξύ των δύο κατηγοριών και παρατηρείται πως το 12% συμμετέχει, ενώ το 10% απέχει από 
τις πανηγυρικές εκδηλώσεις. 

Συμμετοχή σε πανηγύρια με βάση την ηλικία 
Ηλικία Συμμετοχή Μη συμμετοχή 

22-40 ετών 19 (38%) 5 (10%) 
41-60 ετών 9 (18%) 6 (12%) 
61-84 ετών 6 (12%) 5 (10%) 
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              Γράφημα 22. Συμμετοχή σε πανηγύρια με βάση την ηλικία 

      Με βάση το φύλο των συμμετεχόντων, το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών συμμετέχει 
στα πανηγύρια με 34%, ενώ το 20% απέχει. Η διαφορά μεταξύ των συμμετεχόντων και μη 
παρουσιάζει μεγαλύτερη απόκλιση στο ανδρικό φύλο, με το 34% να απαντάει θετικά στην 
ερώτηση και το 12% να απαντάει αρνητικά. 

Συμμετοχή σε πανηγύρια με βάση το φύλο 
Φύλο Συμμετοχή Μη συμμετοχή 

Γυναίκες 17 (34%) 10 (20%) 
Άνδρες 17 (34%) 6 (12%) 
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             Γράφημα 23. Συμμετοχή σε πανηγύρια με βάση το φύλο 

   Η συμμετοχή στα πανηγύρια σύμφωνα με τον τόπο διαμονής είναι εξαιρετικά ενεργή για 
τους περισσότερους κατοίκους της Μελίτης με ποσοστό 64%, σε αντίθεση με το 24% που δε 
συμμετέχει. Για τους διαμένοντες εκτός Μελίτης κυριάρχησε η αρνητική απάντηση με ποσοστό 
8%, ενώ η θετική παρουσιάζεται με συχνότητα 4%. 

Συμμετοχή σε πανηγύρια με βάση τον τόπο διαμονής 
Τόπος Διαμονής Συμμετοχή Μη συμμετοχή 

Μελίτη 32 (64%) 12 (24%) 
Άλλος 2 (4%) 4 (8%) 

 

 

              Γράφημα 24. Συμμετοχή σε πανηγύρια με βάση τον τόπο διαμονής 

   Σε συνάρτηση με το μορφωτικό επίπεδο, γίνεται φανερό πως στους αποφοίτους της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο απαντήσεων, 
καθώς το 16% συμμετέχει στις πανηγυρικές εκδηλώσεις, ενώ το 12% δε συμμετέχει. Οι 
περισσότεροι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήλωσαν πως συμμετέχουν στα 
πανηγύρια με ποσοστό 28%, ενώ το 12% απέχει. Η πλειοψηφία των αποφοίτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απάντησε θετικά με ποσοστό 24%, σε αντίθεση με το 8% που 
απάντησε αρνητικά. 

Συμμετοχή σε πανηγύρια με βάση το μορφωτικό επίπεδο 
Εκπαιδευτική βαθμίδα Συμμετοχή Μη συμμετοχή 

Α βάθμια 8 (16%) 6 (12%) 
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Β΄βάθμια 14 (28%) 6 (12%) 
Γ΄βάθμια 12 (24%) 4 (8%) 

 

 

              Γράφημα 25. Συμμετοχή σε πανηγύρια με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

   Με βάση το επάγγελμα, θετική απάντηση δόθηκε από τους πέντε ιδιωτικούς υπαλλήλους 
(10%), από δύο ελεύθερους επαγγελματίες (4%), από τον υπάλληλο ΔΕΗ (2%), από τον 
μηχανικό (2%), από τη νηπιαγωγό (2%), από τον φιλόλογο (2%), από τη μία πωλήτρια (2%), 
από τον αγρότη (2%), από έξι φοιτητές (12%), από τέσσερις ανέργους (8%), από έξι 
απασχολούμενους με τα οικιακά (12%) και από πέντε συνταξιούχους (10%). Τα επαγγέλματα 
που έδωσαν αρνητικές απαντήσεις είναι αυτά του ιδιωτικού υπαλλήλου (2%), του δημοσίου 
υπαλλήλου (4%), του ελεύθερου επαγγελματία (2%), του οικονομολόγου (2%), της δασκάλας 
(2%) και της πωλήτριας (2%). Επίσης αρνητική απάντηση έδωσαν δύο φοιτητές (4%), δύο 
άνεργοι (2%), ένας απασχολούμενος με τα οικιακά (2%) και έξι συνταξιούχοι (12%). 

Συμμετοχή σε Πολιτιστικούς Συλλόγους με βάση το επάγγελμα 
Επάγγελμα Συμμετοχή Μη συμμετοχή 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 5 (10%) 1 (2%) 
Δημόσιος Υπάλληλος  2 (4%) 

Ελ. Επαγγελματίας 2 (4%) 1 (2%) 
Υπάλληλος ΔΕΗ 1 (2%)  

Μηχανικός 1 (2%)  
Οικονομολόγος  1 (2%) 

Νηπιαγωγός 1 (2%)  
Δασκάλα  1 (2%) 

Φιλόλογος 1 (2%)  
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Πωλήτρια 1 (2%) 1 (2%) 
Αγρότης 1 (2%)  

Φοιτητής/τρια 6 (12%) 2 (4%) 
Άνεργος 4 (8%) 2 (4%) 
Οικιακά 6 (12%) 1 (2%) 

Συνταξιούχος 5 (10%) 6 (12%) 
 

 

              Γράφημα 26. Συμμετοχή σε πανηγύρια με βάση το επάγγελμα 

   Ανάλογα με τις ηλικιακές κατηγορίες γίνεται φανερό πως οι ηλικίες από τα 22 μέχρι τα 40 έτη 
συμμετέχουν ενεργότερα στα πανηγύρια, ενώ στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες τα ποσοστά 
είναι κατανεμημένα ισόποσα. Στη συμμετοχή στα πανηγύρια σε συνάρτηση με το φύλο, τα 
ποσοστά έχουν μοιραστεί σχεδόν ισόποσα. Σε σχέση με τον τόπο διαμονής αναδεικνύεται η 
μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων της Μελίτης, ενώ απέχουν οι περισσότεροι διαμένοντες 
εκτός. Το φαινόμενο αυτό αιτιολογείται από την απόσταση που πλεόν έχουν να διανήσουν για 
να φτάσουν στο χωριό λόγω του πανηγυριού. Με βάση το μορφωτικό επίπεδο γίνεται εμφανές 
πως οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προβάλλουν ενεργότερη 
συμμετοχή, σε σχέση με τους αποφοίτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου παρουσιάζεται 
ισοτιμία μεταξύ της συμμετοχής και μη. Συμπερασματικά, οι μεγαλύτερες ηλικίες και όλες οι 
κατηγορίες που είναι συνυφασμένες με αυτές απέχουν από τη τα πανηγύρια, όπως και η 
κατηγορία των διαμενόντων εκτός Μελίτης. 

   Οι γνώμες των συμμετεχόντων αναφορικά με το πανηγύρι της Μελίτης κατηγοριοποιούνται 
σε θετικές, αρνητικές και ουδέτερες. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει θετική άποψη με 
ποσοστό 70%, ακολουθούν οι αρνητικές απόψεις με 20% και οι ουδέτερες με 10%. 
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Απόψεις για το πανηγύρι 
Θετικές Αρνητικές Ουδέτερες 
35 (70%) 10 (20%) 5 (10%) 

 

 
 

   Οι απόψεις για το πανηγύρι στην πρώτη ηλικιακή ομάδα είναι ως επί των πλείστων θετικές 
με ποσοστό 36%, ακολουθούν οι αρνητικές και οι ουδέτερες με συνολικό ποσοστό 12%. Η 
πλειοψηφία της δεύτερης ηλικιακής κατηγορίας προβάλλει θετική γνώμη με ποσοστό 20%, 
ενώ οι αρνητικές εμφανίζονται σε ποσοστό 4% όπως και οι ουδέτερες. Η τρίτη ηλικιακή ομάδα 
διχάζεται μεταξύ των θετικών με 14% και των αρνητικών με 10%. 

Απόψεις για το πανηγύρι με βάση την ηλικία 
Ηλικία Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

22-40 ετών 18 (36%) 3 (6%) 3 (6%) 
41-60 ετών 10 (20%) 2 (4%) 2 (4%) 
61-84 ετών 7 (14%) 5 (10%)  
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              Γράφημα 27. Απόψεις για το πανηγύρι με βάση την ηλικία 

   Αναφορικά με το φύλο, οι περισσότερες γυναίκες εξέφρασαν τη θετική τους άποψη για το 
πανηγύρι με ποσοστό 36%, ενώ το 12% έχει αρνητική άποψη και το 6% ουδέτερη. Η 
πλειοψηφία του ανδρικού φυλου έχει θετική άποψη για το πανηγύρι με ποσοστό 34%, το 8% 
έχει αρνητική άποψη και το 4% έχει ουδέτερη άποψη. 

Απόψεις για το πανηγύρι σε σχέση με το φύλο 
Φύλο Θετικές Αρνητικές Ουδέτερες 

Γυναίκες 18 (36%) 6 (12%) 3 (6%) 
Άνδρες 17 (34%) 4 (8%) 2 (4%) 
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              Γράφημα 28. Απόψεις για το πανηγύρι με βάση το φύλο 

   Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της Μελίτης αντιμετωπίζει το πανηγύρι θετικά, ενώ το 
18% το αντιμετωπίζει αρνητικά και το 6% με ουδερότητα. Οι πληροφορητές που έχουν 
μετοικήσει εκτός Μελίτης έχουν θετική γνώμη σε ποσοστό της τάξεως του 6%, αρνητική σε 2% 
και ουδέτερη σε 4%. 

Απόψεις για το πανηγύρι με βάση τον τόπο διαμονής 
Τόπος διαμονής Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

Μελίτη 32 (64%) 9 (18%) 3 (6%) 
Άλλος 3 (6%) 1 (2%) 2 (4%) 
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             Γράφημα 29. Απόψεις για το πανηγύρι με βάση τον τόπο διαμονής 

     Σύμφωνα με την εκπαιδευτική κατάρτιση, οι περισσότεροι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης εξέφρασαν θετική άποψη για το πανηγύρι με ποσοστό 20% και αρνητική με 
ποσοστό 8%. Το μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απάντησε 
θετικά με ποσοστό 26%, ενώ ακολουθούν οι ουδέτερες απόψεις με 8% και οι αρνητικές με 6%. 
Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απάντησαν ως επί των πλείστων θετικά με 
ποσοστό 24%, σε αντίθεση με το 6% που απάντησε αρνητικά και το 2% που απάντησε με 
ουδετερότητα. 

Απόψεις για το πανηγύρι με βάση το μορφωτικό επίπεδο 
Εκπαιδευτική 

βαθμίδα 
Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

Α΄βάθμια 10 (20%) 4 (8%)  
Β΄βάθμια 13 (26%) 3 (6%)  4 (8%) 
Γ΄βάθμια 12 (24%) 3 (6%) 1 (2%) 
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              Γράφημα 30. Απόψεις για το πανηγύρι με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

    Σύμφωνα με το επάγγελμα, θετική άποψη για το πανηγύρι έχουν τέσσερις ιδιωτικοί 
υπάλληλοι (8%), ένας δημόσιος υπάλληλος (2%), δύο ελεύθεροι επαγγελματίες (4%), ένας 
υπάλληλος ΔΕΗ (2%), ο μηχανικός (2%), η δασκάλα (2%), ο φιλόλογος (2%), μία πωλήτρια (2%), 
ο αγρότης ( 2%), έξι φοιτητές (12%), τέσσερις άνεργοι (8%), έξι απασχολούμενοι με τα οικιακά 
(12%) και έξι συνταξιούχοι (12%). Αρνητικές απόψεις διατυπώθηκαν από ένα ιδιωτικό 
υπάλληλο (2%), έναν δημόσιο υπάλληλο (2%), τον οικονομολόγο (2%), από έναν άνεργο (2%), 
από δύο απασχολούμενους με τα οικιακά (4%) και τέσσερις συνταξιούχους (8%). Τέλος, 
ουδέτερες απόψεις εκφράστηκαν από τον υπάλληλο ΔΕΗ (2%), τη νηπιαγωγό (2%), μία 
πωλήτρια (2%) και από δύο φοιτητές (4%). 

Απόψεις για την εκπ/ση με βάση το επάγγελμα 
 Θετική Αρνητική Ουδέτερη 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 4 (8%) 1 (2%)  
Δημόσιος Υπάλληλος 1 (2%) 1 (2%)  

Ελ. Επαγγελματίας 2 (4%)  1 (2%) 
Υπάλληλος ΔΕΗ 1 (2%)   

Μηχανικός 1 (2%)   
Οικονομολόγος  1 (2%)  

Νηπιαγωγός   1 (2%) 
Δασκάλα 1 (2%)   

Φιλόλογος 1 (2%)   
Πωλήτρια 1 (2%)  1 (2%) 
Αγρότης 1 (2%)   

Φοιτητής/τρια 6 (12%)  2 (4%) 
Άνεργος 4 (8%) 1 (2%)  
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Οικιακά 6 (12%) 2 (4%)  
Συνταξιούχος 6 (12%) 4 (8%)  

 

 

        Γράφημα 31. Απόψεις για το πανηγύρι με βάση το επάγγελμα 

   Εν κατακλείδι, σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες το μεγαλύτερο ποσοστό των αρνητικών 
απόψεων εντοπίζεται στο ηλικιακό φάσμα των 61-84 ετών, ενώ στις υπόλοιπες ηλικίες είναι 
πολύ μικρότερο. Γενικότερα, αναδείχθηκε η ηχηρή στήριξη του πανηγυριού τόσο από τη 
συμμετοχή στις εκδηλώσεις όσο και από τη θετική αντιμετώπιση, πέραν κάποιων μικρών 
ποσοστών. Η διατήρηση της τοπικής παράδοσης, των ηθών και των εθίμων αλλά και ο 
εναλλακτικός τρόπος διασκέδασης αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες στην στήριξη του 
τοπικού αυτού θεσμού. 

7.2.4. Γλώσσα 

   Ο θεματικός άξονας της γλώσσας είναι το επόμενο θέμα, το οποίο στελεχώνεται από τις 
κατηγορίες της δήλωσης της μητρικής γλώσσας και της δήλωσης κάποιας ξένης γλώσσας. Στη 
μητρική γλώσσα καταγράφονται τρεις κωδικοί, η ελληνική (86.5%), η ντόπια ή μακεδονική 
(11.5%) και η ποντιακή (1.9%). Δύο από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ως μητρική την ελληνική 
από κοινού με την ντόπια/μακεδονική. 

Μητρική γλώσσα 
Ελληνική Ντόπια/Μακεδονική Ποντιακή 

45 (86.5%) 6 (11.5%) 1 (1.9%) 
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     Ως μητρική γλώσσα  στην πρώτη ηλικιακή ομάδα, η οποία εκπροσωπείται από άτομα 
ηλικίας 22-40 ετών, δηλώθηκε μόνο η ελληνική. Το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης ηλικιακής 
ομάδας με ποσοστό 25% ανέφερε πως η μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική, σε αντίθεση με 
το 5,7% που ανέφερε πως η μητρική του είναι η ντόπια/σλαβομακεδονική. Στην τρίτη ηλικιακή 
ομάδα συναντώνται και οι τρεις κωδικοί, με επικρατέστερο αυτόν της ελληνικής με ποσοστό 
15.3%, έπεται αυτός της ντόπιας/σλαβομακεδονικής με 5.7% και τελευταίος είναι της 
ποντιακής με 1.9%.  

Μητρική γλώσσα με βάση την ηλικία 
Ηλικία Ελληνική Ντόπια/Σλαβομακεδονική Ποντιακή 

22-40 ετών 24 (46.1%)   
41-60 ετών 13 (25%) 3 (5.7%)  
61-84 ετών 8 (15.3%) 3 (5.7%) 1 (1.9%) 
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              Γράφημα 32. Μητρική γλώσσα με βάση την ηλικία 

      Σε συνάρτηση με το φύλο, η κυρίαρχη απάντηση στη συντριπτική πλειοψηφία των 
γυναικών είναι η ελληνική γλώσσα με ποσοστό 48%, ενώ το 1.9% απάντησε πως η μητρική του 
γλώσσα είναι η ντόπια/σλαβομακεδονική. Η ποντιακή γλώσσα δηλώθηκε επίσης από το 1.9% 
των συμμετεχόντων. Η πλειονότητα των ανδρών γνωστοποίησε πως η μητρική της γλώσσα 
είναι η ελληνική με ποσοστό 38.4%, σε αντίθεση με το 9.6% που η μητρική του γλώσσα είναι η 
ντόπια/σλαβομακεδονική. 

Μητρική γλώσσα με βάση το φύλο 
Φύλο Ελληνική Ντόπια/Μακεδονική Ποντιακή 

Γυναίκες 25 (48%) 1 (1.9%) 1 (1.9%) 
Άνδρες 20 (38.4%) 5 (9.6%)  
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                 Γράφημα 33. Μητρική γλώσσα με βάση το φύλο 

   Η μητρική γλώσσα σε σχέση με τον τόπο διαμονής φαίνεται πως είναι η ελληνική για τους 
περισσότερους κατοίκους της Μελίτης (76.9%) και τους περισσότερους διαμένοντες εκτός 
Μελίτης (9.6%). Η ντόπια/σλαβομακεδονική δόθηκε ως απάντηση από λίγους κατοίκους της 
Μελίτης (11.5%) και από έναν με διαφορετικό τόπο διαμονής (1.9%). Η ποντιακή δηλώθηκε 
από έναν κάτοικο Μελίτης (1.9%). 

Μητρική γλώσσα με βάση τον τόπο διαμονής 
Τόπος διαμονής Ελληνική Ντόπια/Μακεδονική Ποντιακή 

Μελίτη 40 (76.9%) 6 (11.5%) 1 (1.9%) 
Άλλος 5 (9.6%) 1 (1.9%)  
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             Γράφημα 34. Μητρική γλώσσα με βάση τον τόπο διαμονής 

   Πέραν της συντριπτικής πλειοψηφίας που δήλωσε την ελληνική γλώσσα ως μητρική και με 
βάση το μορφωτικό επίπεδο, οι υπόλοιπες γλώσσες φαίνεται πως δηλώθηκαν από τις δύο 
πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες και, ειδικότερα, στην πρώτη που αποτελείται από άτομα 
ηλικίας άνω των εξήντα, αφού οι νεότεροι διδάσκονται επίσημα την ελληνική, έχοντας 
καταστεί έτσι μητρική. Αναλυτικά, η μητρική γλώσσα για τη μεγαλύτερη μερίδα των 
αποφοίτων δημοτικού είναι η ελληνική με ποσοστό 19.2%. Η ελληνική είναι η μητρική γλώσσα 
των περισσότερων αποφοίτων δευτεροβάθμιας (36.5%) και η αποκλειστική απάντηση των 
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (30.7%). Τα ντόπια/σλαβομακεδονικά δηλώθηκαν από 
ορισμένους αποφοίτους της πρωτοβάθμιας (7.6%) και από τη μειοψηφία των αποφοίτων 
δευτεροβάθμιας (3.8%). Η ποντιακή δόθηκε ως απάντηση από έναν απόφοιτο της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μητρική γλώσσα με βάση το μορφωτικό επίπεδο 
Εκπαιδευτική 

βαθμίδα 
Ελληνική Ντόπια/Μακεδονική Ποντιακή 

Α΄βάθμια 10 (19.2%) 4 (7.6%) 1 (1.9%) 
Β΄βάθμια 19 (36.5%) 2 (3.8%)  
Γ΄βάθμια 16 (30.7%)   

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Μελίτη  Άλλος 

Ελληνική 

Ντόπια/Μακεδονική 

Ποντιακή 



117 
 

 

              Γράφημα 35. Μητρική γλώσσα με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

   Τα ποσοστά για τη μητρική γλώσσα σύμφωνα με το επάγγελμα αποκαλύπτουν πως η 
ελληνική είναι η μητρική γλώσσα για το μεγαλύτερο μέρος των επαγγελμάτων, όπως των 
ιδιωτικών υπαλλήλων (9.6%), των δημοσίων υπαλλήλων (3.8%), των ελεύθερων 
επαγγελματιών (3.8%), του υπαλλήλου ΔΕΗ (1.9%), του μηχανικού (1.9%), του οικονομολόγου 
(1.9%), της νηπιαγωγού (1.9%), της δασκάλας (1.9%), του φιλολόγου (1.9%), των πωλητριών 
(3.8%), του αγρότη (1.9%), των φοιτητών (15.3%), των ανέργων (11.5%), των απασχολούμενων 
με τα οικιακά (9.6%) και των περισσότερων συνταξιούχων (15.3%). Η ντόπια/σλαβομακεδονική 
αναφέρθηκε από έναν ιδιωτικό υπάλληλο (1.9%), έναν ελεύθερο επαγγελματία (1.9%), έναν 
απασχολούμενο με τα οικιακά (1.9%) και τρεις συνταξιούχους (5.7%). Τέλος, ένας 
απασχολούμενος με τα οικιακά (1.9%) δήλωσε ως μητρική την ποντιακή. 

Μητρική γλώσσα με βάση το επάγγελμα 
 Ελληνική Ντόπια/Μακεδονική Ποντιακή 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 5 (9.6%) 1 (1.9%)  
Δημόσιος Υπάλληλος 2 (3.8%)   

Ελ. Επαγγελματίας 2 (3.8%) 1 (1.9%)  
Υπάλληλος ΔΕΗ 1 (1.9%)   

Μηχανικός 1 (1.9%)   
Οικονομολόγος 1 (1.9%)   

Νηπιαγωγός 1 (1.9%)   
Δασκάλα 1 (1.9%)   

Φιλόλογος 1 (1.9%)   
Πωλήτρια 2 (3.8%)   
Αγρότης 1 (1.9%)   
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Φοιτητής/τρια 8 (15.3%)   
Άνεργος 6 (11.5%)   
Οικιακά 5 (9.6%) 1 (1.9%) 1 (1.9%) 

Συνταξιούχος 8 (15.3%) 3 (5.7%)  
 

 

              Γράφημα 36. Μητρική γλώσσα με βάση το επάγγελμα 

   Μελετώντας τα δεδομένα που προέκυψαν από τα ποσοστά σχετικά με τη μητρική γλώσσα 
γινεται κατανοητό πως η ελληνική δηλώθηκε από το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων. 
Οι μόνες κατηγορίες που δήλωσαν ως μητρική την ντόπια/μακεδονική και την ποντιακή, οι 
οποίες βρίσκονται σε πολύ μικρά ποσοστά, είναι οι ηλικίες από 60 και άνω, οι απόφοιτοι 
κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι συνταξιούχοι λόγω της ομιλίας αυτών των 
γλωσσών στο σπίτι. Αργότερα με την επικράτηση της ελληνικής, την ενσωμάτωση όλων των 
μειονοτήτων της περιοχής και με την υποχρεωτική φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η 
ελληνική κερδίζει έδαφος και γίνεται η αποκλειστική γλώσσα που δηλώνεται ως μητρική. 

   Η καταγραφή της γνώσης ξένης γλώσσας από τους πληροφορητές είναι η επόμενη κατηγορία 
προς μελέτη. Οι γλώσσες, όπως αυτές δηλώνονται, είναι η Ελληνική, η Αγγλική, η 
Σλαβομακεδονική/Ντόπια/Μακεδονική/Σλάβικα/ ‘’τα δικά μας’’, η Ποντιακή, η Γερμανική, η 
Γαλλική, η Ισπανική και καμία. Από αυτές με μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζεται η Αγγλική 
(40.3%) και με ελάχιστη διαφορά ακολουθεί η 
Σλαβομακεδονική/Ντόπια/Μακεδονική/Σλάβικα/ ‘’τα δικά μας’’ (38.7%). Η ελληνική 
παρουσιάζεται με συχνότητα 8% όπως και η γερμανική. Με ποσοστό 3.2% δηλώθηκε η γαλλική 
καθώς και η απάντηση «καμία».Η ποντιακή και η ισπανική διαθέτουν ποσοστά της τάξεως του 
1.6% έκαστη. Σε δώδεκα περιπτώσεις υπάρχει η γνώση δύο γλωσσών και άνω. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ελληνική 

Ντόπια/Μακεδονική 

Ποντιακή 



119 
 

Ξένη γλώσσα 
Ελληνι

κή 
Αγγλικ

ή 
Σλαβομακεδονική/Ντόπια/Μακεδονική/

Σλάβικα/ ‘’τα δικά μας’’ 
Ποντια

κή 
Γερμανι

κή 
Γαλλικ

ή 
Ισπανι

κή 
Καμία 

5 (8%) 25 
(40.3

%) 

24 (38.7%) 1 
(1.6%) 

5 (8%) 2 
(3.2%

) 

1 
(1.6%) 

2 
(3.2
%) 

 

 

   Η ξένη γλώσσα με βάση την πρώτη ηλικιακή ομάδα δείχνει πως η πλειοψηφία των 
πληροφορητών κατέχει την αγγλική ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 35.4% και ακολουθεί το 
ντόπιο ιδίωμα με ποσοστό 16.1%, ενώ η γερμανική ομιλείται από τη μειοψηφία του δείγματος 
των νεότερων ατόμων με ποσοστό 3.2%. Το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης ηλικιακής ομάδας 
κατέχει την ντοπιολαλιά ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 11.2%, έπεται η αγγλική με ποσοστό 
4.8%, η ελληνική με 3.2%, η γαλλική με 3.2% και με ποσοστό 1.6% εντοπίζονται η ποντιακή, η 
ισπανική και η απάντηση «καμία». Το ντόπιο ιδίωμα δηλώθηκε από την πλειοψηφία της τρίτης 
ηλικιακής ομάδας ως γνώση ξένης γλώσσας με ποσοστό 11.2%.  Η ελληνική και η γερμανική 
γλώσσα εντοπίζονται με ποσοστό 4.8% έκαστη, ενώ το 1.6% δεν έχει γνώση κάποιας ξένης 
γλώσσας. 

Ξένη γλώσσα με βάση την ηλικία 
Ηλικία Ελληνική Αγγλική Σλαβομακεδονική/Ντόπια/Μακεδονική/Σλάβικα/ 

‘’τα δικά μας’’ 
Ποντιακή Γερμανική Γαλλική Ισπανική Καμία 
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22-40 
ετών 

 22 
(35.4%) 

10 (16.1%)  2 (3.2%)    

41-60 
ετών 

2 (3.2%) 3 (4.8%) 7 (11.2%) 1 (1.6%)  2 (3.2%) 1 (1.6%) 1 
(1.6%) 

61-84 
ετών 

3 (4.8%)  7 (11.2%)  3 (4.8%)   1 
(1.6%) 

 

 

              Γράφημα 37. Ξένη γλώσσα με βάση την ηλικία 

   Η ξένη γλώσσα με βάση το φύλο είναι η αγγλική για το μεγαλύτερο κομμάτι των γυναικών με 
ποσοστό 27.4%. Το ντόπιο ιδίωμα διαθέτει ποσοστό της τάξεως του 20.9% στις γυναίκες, ενώ 
με μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται τα ελληνικά (3.2%), τα γερμανικά (4.8%), τα γαλλικά 
(3.2%), τα ισπανικά (1.6%) και τα ποντιακά (1.6%). Στο ανδρικό φύλο, η ντοπιολαλιά κυριαρχεί 
ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 16.1% και έπονται η αγγλική με 12.1%, η ελληνική με 4.8%, η 
γερμανική με 3.2% και η απάντηση «καμία» με 3.2%. 

Ξένη γλώσσα με βάση το φύλο 
Φύλο Ελληνική Αγγλική Σλαβομακεδονική/Ντόπια/Μακεδονική/Σλάβικα/ 

‘’τα δικά μας’’ 
Ποντιακή Γερμανική Γαλλική Ισπανική Καμία 

Γυναίκες 2 (3.2%) 17 
(27.4%) 

13 (20.9%) 1 (1.6%) 3 (4.8%) 2 (3.2%) 1 (1.6%)  

Άνδρες 3 (4.8%) 8 
(12.1%) 

11 (16.1%)  2 (3.2%)   2(3.2%) 
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     Γράφημα 38. Ξένη γλώσσα με βάση το φύλο 

   Η ξένη γλώσσα με βάση τον τόπο διαμονής είναι το ντόπιο ιδίωμα για τους περισσότερους 
κατοίκους της Μελίτης με ποσοστό 37%, ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά τα αγγλικά με 
35.4%. Με μικρά ποσοστά εντοπίζονται τα ελληνικά με 8%, τα γερμανικά με 8%, η απάντηση 
«καμία» με 3.2%, τα ποντιακά με 1.6% και τα ισπανικά με 1.6%. Για τους διαμένοντες εκτός 
Μελίτης η αγγλική γλώσσα είναι η επικρατέστερη με 4.8%, ακολουθεί η γαλλική με 3.2% και τα 
ντόπια με 1.6%. 

Ξένη γλώσσα με βάση τον τόπο διαμονής 
Τόπος 

διαμονής 
Ελληνική Αγγλική Σλαβομακεδονική/Ντόπια/Μακεδονική/Σλάβικα/ 

‘’τα δικά μας’’ 
Ποντιακή Γερμανική Γαλλική Ισπανική Καμία 

Μελίτη 5 (8%) 22 
(35.4%) 

23 (37%) 1 (1.6%) 5 (8%)  1 (1.6%) 2(3.2%) 

Άλλος  3 (4.8%) 1 (1.6%)   2 (3.2%)   
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      Γράφημα 39. Ξένη γλώσσα με βάση τον τόπο διαμονής 

      Σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο, οι περισσότεροι απόφοιτοι της πρωτοβάθμας 
εκπαίδευσης κατέχουν την ντοπιολαλιά ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 12.9%, ενώ με μικρότερα 
ποσοστά εμφανίζονται τα ελληνικά με 6.4%, τα γερμανικά με 4.8%, η ποντιακή με 1.6%, η 
γαλλική με 1.6% και η απάντηση «καμία» με 1.6%. Η αγγλική γλώσσα είναι η κυρίαρχη 
απάντηση για τους περισσότερους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 
17.%, ενώ το ντόπιο ιδίωμα, τα γαλλικά και η απάντηση «καμία» παρουσιάζονται με ποσοστό 
1.6% το καθένα. Οι περισσότεροι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται πως 
γνωρίζουν αγγλικά με ποσοστό 22.5% και ακολουθούν τα γερμανικά με 3.2%, τα ισπανικά και 
τα ελληνικά με 1.6% το καθένα. 

Ξένη γλώσσα με βάση το μορφωτικό επίπεδο 
Εκπαιδευτική 

βαθμίδα 
Ελληνική Αγγλική Σλαβομακεδονική/Ντόπια/Μακεδονική/Σλάβικα/ 

‘’τα δικά μας’’ 
Ποντιακή Γερμανική Γαλλική Ισπανική Καμία 

Α΄βάθμια 4 (6.4%)  8 (12.9%) 1 (1.6%) 3 (4.8%) 1 (1.6%)  1 
(1.6%) 

Β΄βάθμια  11 
(17.7%) 

1 (1.6%)   1 (1.6%)  1 
(1.6%) 

Γ΄βάθμια 1 (1.6%) 14 
(22.5%) 

6 (9.6%)  2 (3.2%)  1 (1.6%)  
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      Γράφημα 40. Ξένη γλώσσα με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

   Σε συνάρτηση με το επάγγελμα, η ελληνική γλώσσα δηλώθηκε από το έναν ελεύθερο 
επαγγελματία (1.6%), από δύο απασχολούμενους με τα οικιακά (3.2%) και δύο συνταξιούχους 
(3.2%). Η αγγλική γλώσσα, η οποία είναι η επικρατέστερη απάντηση στη γνώση ξένης γλώσσας 
δηλώθηκε από τρεις ιδιωτικούς υπαλλήλους (4.8%), από έναν δημόσιο υπάλληλο (1.6%), από 
έναν ελεύθερο επαγγελματία (1.6%), από τον μηχανικό (1.6%), τον οικονομολόγο (1.6%), από 
τη νηπιαγωγό (1.6%), από τη δασκάλα (1.6%), από τον φιλόλογο (1.6%), από δύο πωλήτριες 
(3.2%), από οκτώ φοιτητές (12.9%) και τέσσερις ανέργους (6.4%). Η ντοπιολαλιά αναφέρεται 
στις απαντήσεις από τρεις ιδιωτικούς υπαλλήλους (4.8%), από έναν δημόσιο υπάλληλο (1.6%), 
από τον υπάλληλο ΔΕΗ (1.6%), από τον μηχανικό (1.6%), από μία πωλήτρια (1.6%), από τον 
αγρότη (1.6%), από δύο φοιτητές (3.2%), από τέσσερις ανέργους (6.4%), από δύο 
απασχολούμενους με τα οικιακά (3.2%) και από οκτώ συνταξιούχους (12.8%). Η ποντιακή 
δόθηκε ως απάντηση από έναν απασχολούμενο με τα οικιακά (1.6%). Η γερμανική γλώσσα 
αναφέρθηκε από δύο φοιτητές (3.2%) και τρεις συνταξιούχους (4.8%). Η γαλλική εντάσσεται 
στη γνώση ξένων γλωσσών για έναν άνεργο (1.6%) και για έναν απασχολούμενο με τα οικιακά 
(1.6%). Ένας δημόσιος υπάλληλος ανέφερε πως γνωρίζει ισπανικά (1.6%). Τέλος, δεν υπάρχει 
γνώση κάποιας ξένης γλώσσας από έναν ελεύθερο επαγγελματία (1.6%) και έναν συνταξιούχο 
(1.6%). 

Ξένη γλώσσα με βάση το μορφωτικό επίπεδο 
Εκπαιδευτική 

βαθμίδα 
Ελληνική Αγγλική Σλαβομακεδονική/Ντόπια/Μακεδονική/Σλάβικα/ 

‘’τα δικά μας’’ 
Ποντιακή Γερμανική Γαλλική Ισπανική Καμία 

Ιδιωτικός  3 (4.8%) 3 (4.8%)      
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Υπάλληλος 
Δημόσιος 

Υπάλληλος 
 1 (1.6%) 1 (1.6%)    1 (1.6%)  

Ελ. 
Επαγγελματίας 

1 (1.6%) 1 (1.6%)      1 
(1.6%) 

Υπάλληλος 
ΔΕΗ 

  1 (1.6%)      

Μηχανικός  1 (1.6%) 1 (1.6%)      
Οικονομολόγος  1 (1.6%)       

Νηπιαγωγός  1 (1.6%)       
Δασκάλα  1 (1.6%)       

Φιλόλογος  1 (1.6%)       
Πωλήτρια  2 (3.2%) 1 (1.6%)      
Αγρότης   1 (1.6%)      

Φοιτητής/τρια  8 
(12.9%) 

2 (3.2%)  2 (3.2%)    

Άνεργος  4 (6.4%) 4 (6.4%)   1 
(1.6%) 

  

Οικιακά 2 (3.2%) 1 (1.6%) 2 (3.2%) 1 (1.6%)  1 
(1.6%) 

  

Συνταξιούχος 2 (3.2%)  8 (12.8%)  3 (4.8%)   1 
(1.6%) 

 

   Συνοψίζοντας, στην κατηγορία της ξένης γλώσσας τα μεγαλύτερα ποσοστά ανήκουν στη 
γνώση της αγγλικής, η οποία κυριαρχεί στις ηλικίες από 22-60 ετών και 
Σλαβομακεδονικής/Ντόπιας/Μακεδονικής/Σλάβικων/ ‘’των δικών μας’’, η οποία απαντάται 
στις περισσότερες κατηγορίες. Επίσης, οι ξένες ευρωπαϊκές γλώσσες δηλώνονται κυρίως στις 
ηλικίες από 22-40 ετών και στις κατηγορίες που συνάδουν με αυτήν την ηλικία. Το γεγονός 
αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της πλεόν διαδεδομένης και αναπόφευκτης εκμάθησης ξένων 
γλωσσών, η οποία είναι απαραίτητη για την επαγγελματική ανέλιξη. Ενδιαφέρον, επίσης, 
παρουσιάζει η γνώση γερμανικών από το 23% των ατόμων της ηλικιακής ομάδας 61-84 και 
αυτό εξηγείται από το γεγονός πως τα άτομα αυτά αναγκάστηκαν να μάθουν τη γλώσσα 
εξαιτίας μετανάστευσης στη Γερμανία. 

7.2.5. Ιστορία 

   Η ιστορία αποτελεί έναν θεματικό άξονα, ο οποίος στελεχώνεται από την ανίχνευση 
συγγενών που συμμετείχαν στον Εμφύλιο πόλεμο και την αναφορά της άποψης των 
πληροφορητών για αυτό το ιστορικό γεγονός. 

   Ξεκινώντας με την καταγραφή των εχόντων ή όχι συγγενείς που συμμετείχαν στον Εμφύλιο, 
εφόσον υπάρχει αντίστοιχη γνώση, διεξάγονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: το 60% δήλωσε 
πως έχει συγγενείς που συμμετείχαν στον Εμφύλιο, το 30% δήλωσε πως δεν είχε και το 10% 
δεν έχει γνώση επί του θέματος. 

Συμμετοχή συγγενών στον Εμφύλιο 
Συμμετοχή Μη συμμετοχή ΔΓ/ΔΑ 

30 (60%) 15 (30%) 5 (10%) 
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   Η συμμετοχή των συγγενών στον Εμφύλιο με βάση την ηλικία των συμμετεχόντων δείχνει 
πως το 24% των ατόμων της πρώτης ηλικιακής ομάδας δεν είχε κάποιον συγγενή που 
συμμετείχε, το 20% είχε και το 4% δεν έχει αντίστοιχη γνώση. Μια μεγάλη μερίδα ατόμων της 
δεύτερης ηλικιακής ομάδας με ποσοστό 24% δήλωσε πως είχε συγγενή που συμμετείχε στον 
πόλεμο, ενώ το 6% δε γνωρίζει αν είχε. Η πλειοψηφία της ομάδας ατόμων 61-84 ετών 
απάντησε πως είχε συγγενείς που συμμετείχαν στον Εμφύλιο με ποσοστό 16%, ενώ το 6% δεν 
είχε. 

Συμμετοχή συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση την ηλικία των συμμετεχόντων 
Ηλικία Συμμετοχή Μη συμμετοχή ΔΓ/ΔΑ 

22-40 ετών 10 (20%) 12 (24%) 2 (4%) 
41-60 ετών 12 (24%)  3 (6%) 
61-84 ετών 8 (16%) 3 (6%)  
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               Γράφημα 42. Συμμετοχή συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση την ηλικία των συμμετεχόντων 

   Η συμμετοχή των συγγενών στον Εμφύλιο σε συνάρτηση με το φύλο αποκαλύπτει πως το 
μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών (30%) είχε συγγενείς που συμμετείχαν στον Εμφύλιο, το 
20% δεν είχε και το 4% δεν έχει γνώση επί του θέματος. Στο ανδρικό φύλο φαίνεται πως το 
30% είχε συγγενείς που συμμετείχαν, το 10% δεν είχε και το 6% δεν γνωρίζει. 

Συμμετοχή συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση το φύλο των συμμετεχόντων 
Φύλο Συμμετοχή Μη συμμετοχή ΔΓ/ΔΑ 

Γυναίκες 15 (30%) 10 (20%) 2 (4%) 
Άνδρες 15 (30%) 5 (10%) 3 (6%) 

 

 

               Γράφημα 43. Συμμετοχή συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση το φύλο των συμμετεχόντων 

   Στη συμμετοχή των συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση τον τόπο διαμονής των 
συμμετεχόντων, γίνεται εμφανές πως η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων Μελίτης είχε 
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συγγενείς που συμμετείχαν με ποσοστό 52%, σε αντίθεση με το 15% που δεν είχε και το 6% 
που δε γνωρίζει. Το 66.6% των ατόμων που μένουν εκτός Μελίτης δήλωσε πως είχε συγγενείς 
που συμμετείχαν, ενώ το 44.4% δε έχει αντίστοιχη γνώση. 

Συμμετοχή συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση το φύλο των συμμετεχόντων 
Τόπος διαμονής Συμμετοχή Μη συμμετοχή ΔΓ/ΔΑ 

Μελίτη 26 (52%) 15 (30%) 3 (6%) 
Άλλος 4 (8%)  2 (4%) 

 

 

               Γράφημα 44. Συμμετοχή συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση τον τόπο διαμονής των συμμετεχόντων 

   Η μελέτη της συμμετοχής των συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση το μορφωτικό επίπεδο των 
συμμετεχόντων δείχνει πως στους αποφοίτους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται θετική 
απάντηση με ποσοστό 22% και αρνητική απάντηση με ποσοστό 6%. Το μεγαλύτερο μέρος των 
αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχε συγγενείς που συμμετείχαν στον Εμφύλιο με 
ποσοστό 20%, σε αντίθεση με το 14% που δεν είχε και το 6% που δεν γνωρίζει αν είχε. Η 
πλειοψηφία των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έδωσε θετική απάντηση κατά 18%, 
ενώ το 10% απάντησε αρνητικά και το 4% δε γνωρίζει αν είχε. 

Συμμετοχή συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων 
Εκπαιδευτική 

Βαθμίδα 
Συμμετοχή Μη συμμετοχή ΔΓ/ΔΑ 

Α΄βάθμια 11 (22%) 3 (6%)  
Β΄βάθμια 10 (20%) 7 (14%) 3 (6%) 
Γ΄βάθμια 9 (18%) 5 (10%) 2 (4%) 
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               Γράφημα 45. Συμμετοχή συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων 

   Σύμφωνα με το επάγγελμα των συμμετεχόντων προβάλλονται ποικίλες απαντήσεις. Θετικές 
απαντήσεις δίνονται από τους περισσότερους ιδιωτικούς υπαλλήλους (6%), τους ελεύθερους 
επαγγελματίες (4%) και από τους συνταξιούχους (14%). Επίσης, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι 
(4%), ο υπάλληλος ΔΕΗ, ο μηχανικός, η δασκάλα, ο φιλόλογος, η μία πωλήτρια, ο αγρότης και 
όλοι οι συμμετέχοντες που ασχολούνται με τα οικιακά (12%) δήλωσαν τη συμμετοχή συγγενών 
τους στον Εμφύλιο. Τη συμμετοχή συγγενών στον πόλεμο δήλώσε το 4% των ανέργων και το 
4% των φοιτητών. Αρνητική απάντηση έδωσαν κάποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι (4%), η 
νηπιαγωγός, μία πωλήτρια, οι περισσότεροι φοιτητές (10%) και άνεργοι (6%) και μικρό 
ποσοστό των συνταξιούχων (6%). Τα επαγγέλματα που δεν έχουν κάποια γνώση επί του 
θέματος είναι ένας από τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο οικονομολόγος, ένας φοιτητής και 
δύο άνεργοι. 

Συμμετοχή συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση το επάγγελμα των συμμετεχόντων 
Επάγγελμα Συμμετοχή Μη συμμετοχή ΔΓ/ΔΑ 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 3 (6%) 2 (4%)  
Δημόσιος Υπάλληλος 2 (4%)   

Ελ. Επαγγελματίας 2 (4%)  1 (2%) 
Υπάλληλος ΔΕΗ 1 (2%)   

Μηχανικός 1 (2%)   
Οικονομολόγος   1 (2%) 

Νηπιαγωγός  1 (2%)  
Δασκάλα 1 (2%)   

Φιλόλογος 1 (2%)   
Πωλήτρια 1 (2%) 1 (2%)  
Αγρότης 1 (2%)   

Φοιτητής/τρια 2 (4%) 5 (10%) 1 (2%) 
Άνεργος 2 (4%) 3 (6%) 2 (4%) 

0

2

4

6

8

10

12

Α΄βάθμια Β΄βάθμια Γ΄βάθμια 

Συμμετοχή 

Μη συμμετοχή 

ΔΓ/ΔΑ 



129 
 

Οικιακά 6 (12%)   
Συνταξιούχος 7 (14%) 3 (6%)  

 

 

               Γράφημα 46. Συμμετοχή συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση το επάγγελμα των συμμετεχόντων 

   Παρατηρώντας τα δεδομένα θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι ηλικίες 61-84 και, κατά 
συνέπεια, οι συνταξιούχοι και οι περισσότεροι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν 
παρουσιάζουν άγνοια για το αν είχαν κάποιον συγγενή που συμμετείχε στον Εμφύλιο. 
Παράλληλα, τα μεγαλύτερα ποσοστά μη συμμετοχής συγγενών στον Εμφύλιο εμφανίζονται 
στο ηλικιακό φάσμα των 22-40 ετών. Αυτό σημαίνει είτε πως όντως δε συμμετείχε κάποιος 
δικός τους είτε πως δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν ακούσει κάτι σχετικό στον οικογενειακό τους 
περίγυρο και έτσι κατέληξαν στην αρνητική απάντηση. 

   Αναφορικά με τις απόψεις των συμμετεχόντων για τον Εμφύλιο πόλεμο αυτές είναι 
αποκλειστικά αρνητικές όταν είναι διαθέσιμες αλλά υπάρχουν και κάποιοι συμμετέχοντες που 
δεν έχουν κάποια γνώση επί του θέματος. Οι απόψεις των συμμετεχόντων για τον Εμφύλιο 
είναι αρνητικές από το 70% του συνολικού δείγματος. Αντίθετα, το 30% του δείγματος δεν 
δύναται να εκφέρει κάποια άποψη για το θέμα. 

Απόψεις για τον Εμφύλιο 
Αρνητική ΔΓ/ΔΑ 
35 (70%) 15 (30%) 
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   Οι απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση την ηλικία 22-40 ετών είναι ως επί των πλείστων 
αρνητικές με ποσοστό 26% και εκφράζεται άγνοια από το 22%. Το ηλικιακό φάσμα 41-60 ετών 
έχει αρνητικές απόψεις με ποσοστό 24% και απουσία άποψης με ποσοστό 6%. Στην τρίτη 
ηλικιακή ομάδα το 20% έχει αρνητική άποψη για τον Εμφύλιο, ενώ το 2% δεν έχει κάποια 
γνώση. 

Απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση την ηλικία 
Ηλικία Αρνητική ΔΓ/ΔΑ 

22-40 ετών 13 (26%) 11 (22%) 
41-60 ετών 12 (24%) 3 (6%) 
61-84 ετών 10 (20%) 1 (2%) 

 

35 

15 

Απόψεις για τον Εμφύλιο 

Αρνητικές 

ΔΓ/ΔΑ 



131 
 

 

             Γράφημα 47. Απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση την ηλικία 

   Αναφορικά με το φύλο, το μεγαλύτερο μέρος του γυναικείου φύλου εκφράζει αρνητική 
άποψη για τον Εμφύλιο, σε αντίθεση με το 16% που έχει άγνοια. Στο ανδρικό φύλο το 32% έχει 
αρνητική άποψη, ενώ το 14% δεν έχει κάποια γνώση. 

Απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση το φύλο 
Φύλο Αρνητική ΔΓ/ΔΑ 

Γυναίκες 19 (38%) 8 (16%) 
Άνδρες 16 (32%) 7 (14%) 
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             Γράφημα 48. Απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση το φύλο 

   Οι απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση τον τόπο διαμονής είναι αρνητικές για το μεγαλύτερο 
μέρος των κατοίκων Μελίτης με ποσοστό 62%, ενώ δεν έχει άποψη το 28% των 
συμμετεχόντων. Από τους συμμετέχοντες εκτός Μελίτης, οι 4 εκφράζουν αρνητικές απόψεις 
με ποσοστό 6% και οι δύο με ποσοστό 4% δεν εκφέρουν γνώμη. 

Απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση τον τόπο διαμονής 
Τόπος διαμονής Αρνητική ΔΓ/ΔΑ 

Μελίτη 31 (62%) 14 (28%) 
Άλλος 4 (6%) 2 (4%) 

 

 

             Γράφημα 49. Απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση τον τόπο διαμονής 

   Οι απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση το μορφωτικό επίπεδο δείχνουν πως οι περισσότεροι 
απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αρνητική άποψη με ποσοστό 24%, ενώ το 
6% δεν γνωρίζει και δεν έχει άποψη. Η μεγαλύτερη μερίδα των αποφοίτων της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετωπίζει αρνητικά τον Εμφύλιο, σε αντίθεση με το 16% 
που δεν έχει αντίστοιχη γνώση. Σε σχέση με τους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
το 24% έχει αρνητική άποψη, ενώ το 8% δεν έχει άποψη. 

Απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση το μορφωτικό επίπεδο 
Εκπαιδευτική βαθμίδα Αρνητική ΔΓ/ΔΑ 

Α΄βάθμια 12 (24%) 3 (6%) 
Β΄βάθμια 11 (22%) 8 (16%) 
Γ΄βάθμια 12 (24%) 4 (8%) 
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             Γράφημα 50. Απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

   Σε συνάρτηση με το επάγγελμα, απαντήσεις με αρνητική διάθεση για τον Εμφύλιο δίνονται 
από κάποιους ιδιωτικούς υπαλλήλους (4%), από έναν δημόσιο υπάλληλο (2%), από τους 
περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες (4%), από τον υπάλληλο ΔΕΗ (2%) και από τη μία 
πωλήτρια (2%). Η δασκάλα, ο φιλόλογος και η νηπιαγωγός έχουν επίσης αρνητική άποψη με 
ποσοστό 2% έκαστος. Οι περισσότεροι φοιτητές εκφράζουν την αρνητικότητά τους απέναντι 
σε αυτό το ιστορικό γεγονός με ποσοστό 10%. Οι συνταξιούχοι (20%) και οι άνεργοι (12%) στο 
σύνολό τους προβάλλουν την αντίθεσή τους στον Εμφύλιο. Οι μισοί απασχολούμενοι με τα 
οικιακά έχουν αρνητική άποψη με ποσοστό 6%, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν άποψη (6%). Στον 
αντίποδα, οι περισσότεροι ιδιωτικοί υπάλληλοι (6%), ένας δημόσιος υπάλληλος (2%), ένας 
ελεύθερος επαγγελματίας (2%), ο μηχανικός (2%), ο οικονομολόγος (2%), ο αγρότης (2%), μία 
πωλήτρια (2%) και κάποιοι φοιτητές (6%) δεν διαθέτουν γνώσεις για τον Εμφύλιο και άρα δεν 
εκφέρουν άποψη. 

Απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση το επάγγελμα 
Επάγγελμα Αρνητική ΔΓ/ΔΑ 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 2 (4%) 3 (6%) 
Δημόσιος Υπάλληλος 1 (2%) 1 (2%) 

Ελ. Επαγγελματίας 2 (4%) 1 (2%) 
Υπάλληλος ΔΕΗ 1 (2%)  

Μηχανικός  1 (2%) 
Οικονομολόγος  1 (2%) 

Νηπιαγωγός 1 (2%)  
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Δασκάλα 1 (2%)  
Φιλόλογος 1 (2%)  
Πωλήτρια 1 (2%) 1 (2%) 
Αγρότης  1 (2%) 

Φοιτητής/τρια 5 (10%) 3 (6%) 
Άνεργος 6 (12%)  
Οικιακά 3 (6%) 3 (6%) 

Συνταξιούχος 10 (20%)  
 

 

             Γράφημα 51. Απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση το επάγγελμα 

   Από τα αποτελέσματα της παρούσας κατηγορίας παρατηρήθηκε πως όλοι οι συμμετέχοντες, 
που έχουν άποψη για τον Εμφύλιο, αυτή είναι αρνητική. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες που 
δεν έχουν κάποια άποψη διότι δεν είναι ενημερωμένοι εντάσσονται στις κατηγορίες, οι οποίες 
περιλαμβάνουν νεότερα άτομα και αυτό είναι αποτέλεσμα της λήθης του γεγονότος αλλά και 
της διδασκόμενης ύλης, καθώς ο Εμφύλιος ως ιστορικό γεγονός δεν είχε συμπεριληφθεί στη 
σχολική ύλη των συμμετεχόντων. 

7.2.6. Ταυτότητα 

   Η ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται με τη θεματική ενότητα της 
ταυτότητας, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν την εθνική ταυτότητα, στην οποία 
αισθάνονται ότι ανήκουν. Προκύπτει, λοιπόν, ευρεία ποικιλία ταυτοτήτων, οι οποίες 
πρεσβεύουν τους ερωτηθέντες, και αυτές είναι: Έλληνας/Ελληνίδα, Μακεδόνας/ 
Μακεδόνισσα, Έλληνας/Ελληνίδα-Μακεδόνας/Μακεδόνισσα, Μακεδόνας/Μακεδόνισσα-
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Έλληνας/Ελληνίδα, Ντόπιος, Ντόπιος Μακεδόνας, Ελληνίδα από τη Μακεδονία, Ελληνίδα 
χριστιανή, Έλληνας πολίτης με ποντιακές και σλαβομακεδονικές καταβολές, Πόντια-Ελληνίδα, 
Κωνσταντινοπολίτισσα-Ελληνίδα Μακεδόνισσα, καμία, διαφορετική ταυτότητα και άνθρωπος. 
Η ελληνική ταυτότητα είναι αυτή που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των 
πληροφορητών με ποσοστό 42%. Η ταυτότητα του Μακεδόνα εκφράζεται με διαφορετικούς 
τρόπους, με αποτέλεσμα τα ποσοστά να μοιράζονται στις υποκατηγορίες της ταυτότητας. 
Επομένως, συμπεραίνεται πως το 14% των ερωτηθέντων αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες-
Μακεδόνες, το 12% ως Μακεδόνες, το 5% ως Μακεδόνες-Έλληνες. Με το ποσοστό του 2% 
εκπροσωπούνται οι υποκατηγορίες του Ντόπιου, του Ντόπιου-Μακεδόνα, της Ελληνίδας από 
τη Μακεδονία, της Ελληνίδας χριστιανής και του Έλληνα πολίτη με ποντιακές και 
σλαβομακεδονικές καταβολές. Η ταυτότητα της Πόντιας-Ελληνίδας και της 
Κωνσταντινοπολίτισσας Ελληνίδας-Μακεδόνισσας εντοπίζονται με ποσοστό 2%. Τέλος, το 2% 
αισθάνεται πως δεν ανήκει σε καμία κατηγορία ταυτοτήτων, το 2% αισθάνεται πως ανήκει σε 
μια διαφορετική ταυτότητα που δεν αναφέρει και το 4% πιστεύει πως δε χρειάζεται να 
ταυτιστεί με κάποια κατηγορία και οδηγείται στον γενικό αυτοπροσδιορισμό του ανθρώπου. 
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   Στον προσδιορισμό των ταυτοτήτων σύμφωνα με την ηλικία, η ελληνική ταυτότητα 
υπερισχύει στο ηλικιακό φάσμα των 22-40 ετών με ποσοστό 24% και ακολουθούν η ταυτότητα 
του Έλληνα-Μακεδόνα (6%), του Μακεδόνα (4%), του Μακεδόνα-Έλληνα (2%) και της 
Ελληνίδας χριστιανής (2%). Από τις εναλλακτικές απαντήσεις που δόθηκαν η απάντηση 
«Έλληνας πολίτης με ποντιακές και σλαβομακεδονικές καταβολές» εμφανίζεται με ποσοστό 
2%, όπως επίσης οι απαντήσεις «καμία» και «διαφορετική ταυτότητα». Η απάντηση 
«άνθρωπος» καταγράφεται με ποσοστό 4%. 

   Στις ηλικίες 41-60 ετών, κυριαρχεί η ελληνική ταυτότητα με ποσοστό 18%, έπεται η 
ταυτότητα του Μακεδόνα με 4% και με συχνότητα 2% εμφανίζονται οι απαντήσεις 
Μακεδόνας, Έλληνας-Μακεδόνας, Μακεδόνας-Έλληνας, Ντόπιος και Ελληνίδα από τη 
Μακεδονία. 

   Οι παρεμφερείς ταυτότητες του Έλληνα-Μακεδόνα και Μακεδόνα-Έλληνα εμφανίζονται πιο 
συχνά στις ηλικίες 61-84 ετών, με ποσοστό 6% έκαστη. Η μακεδονική ταυτότητα 
αντιπροσωπεύει το 4% των συμμετεχόντων. Το 2% του δείγματος δηλώνει την απάντηση 
«Ντόπιος-Μακεδόνας», όπως και τις απαντήσεις «Πόντια-Ελληνίδα» και 
«Κωνσταντινοπολίτισσα-Ελληνίδα Μακεδόνισσα». 
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Ταυτότητα με βάση την ηλικία 
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Γράφημα 52. Ταυτότητα με βάση την ηλικία 

   Στη μελέτη της ταυτότητας σε συνάρτηση με το φύλο συμπεραίνουμε ότι στο γυναικείο φύλο 
επικρατεί η ελληνική ταυτότητα με ποσοστό 26% έναντι της ελληνομακεδονικής, η οποία 
ακολουθεί με ποσοστό 6% και της μακεδονικής με 4%. Οι υπόλοιπες απαντήσεις που δίνονται 
από το γυναικείο φύλο εμφανίζονται με συχνότητα 2% έκαστη, εκτός από την απάντηση 
«άνθρωπος», η οποία συναντάται στο 4% του δείγματος. 

   Η πλειοψηφία των ανδρών δήλωσε ως ταυτότητα την ελληνική με ποσοστό 16%. 
Ακολουθούν η μακεδονική ταυτότητα με ποσοστό 4%, η ελληνομακεδονική με 4% και η 
μακεδονοελληνική με 4%. Η απάντηση «Ντόπιος» εντοπίζεται σε ποσοστό 2%, όπως και οι 

0

2

4

6

8

10

12

14

22-40 ετών 41-60 ετών 61-84 ετών 

Έλληνας-Ελληνίδα 

Μακεδόνας/ Μακεδόνισσα 

Έλληνας/Ελληνίδα-
Μακεδόνας/Μακεδόνισσα 

Μακεδόνας/Μακεδόνισσα-
Έλληνας/Ελληνίδα 

Ντόπιος 

Ντόπιος Μακεδόνας 

Ελληνίδα από τη Μακεδονία 

Ελληνίδα χριστιανή 

Έλληνας πολίτης με ποντιακές και 
σλαβομακεδονικές καταβολές 

Πόντια- Ελληνίδα 

Κωνσταντινοπολίτισσα- Ελληνίδα 
Μακεδόνισσα 

Καμία 

Διαφορετική ταυτότητα 

Άνθρωπος 



139 
 

απαντήσεις «Ντόπιος-Μακεδόνας» και «Έλληνας πολίτης με ποντιακές και σλαβομακεδονικές 
καταβολές». 
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Γράφημα 53. Ταυτότητα με βάση το φύλο 

   Η μελέτη της ταυτότητας των συμμετεχόντων με βάση τον τόπο διαμονής δείχνει πως στους 
μόνιμους κατοίκους Μελίτης υπερισχύει η ελληνική ταυτότητα με ποσοστό 36%. Το 14% του 
δείγματος δηλώνουν Έλληνες-Μακεδόνες, το 12% Μακεδόνες, το 10% Μακεδόνες-Έλληνες και 
το 4% άνθρωποι. Οι υπόλοιπες απαντήσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες που 
διαμένουν στη Μελίτη εμφανίζονται με ποσοστό 2% έκαστη. 

   Η ελληνική ταυτότητα δίνεται ως απάντηση από το 6% των διαμενόντων εκτός Μελίτης, ενώ 
το υπόλοιπο 6% μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των απαντήσεων της «Ελληνίδας χριστιανής», του 
«Έλληνα πολίτη με ποντιακές και σλαβομακεδονικές καταβολές» και της «διαφορετικής 
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ταυτότητας». 
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Γράφημα 54. Ταυτότητα με βάση τον τόπο διαμονής 

   Σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο, οι περισσότεροι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης αισθάνονται ότι ανήκουν στη μακεδονική ταυτότητα και στις διάφορες 
υποκατηγορίες της. Αναλυτικότερα, με ποσοστό 6% δηλώνεται η μακεδονική ταυτότητα, όπως 
και η ελληνομακεδονική και η μακεδονοελληνική. Η ταυτότητα με την αναφορά «Ντόπιος» 
εντοπίζεται με ποσοστό 2%, καθώς και η αναφορά «Κωνσταντινοπολίτισσα- Ελληνίδα 
Μακεδόνισσα». Άλλες ταυτότητες που δηλώθηκαν είναι η ελληνική με ποσοστό 4% και η 
ποντιακή με 2%. 

   Η πλειοψηφία των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκφράζονται περισσότερο 
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με την ελληνική ταυτότητα με ποσοστό 20%. Ακολουθούν η μακεδονική, ελληνομακεδονική 
και μακεδονοελληνική ταυτότητα με ποσοστά 4% έκαστη. Με συχνότητα 2% εμφανίζεται η 
αναφορά «Ντόπιος» και «Ελληνίδα χριστιανή». Επίσης το 4% των πληροφορητών έδωσε την 
απάντηση «άνθρωπος». 

   Το μεγαλύτερο ποσοστό στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντοπίζεται στην 
ελληνική ταυτότητα με 18%. Έπεται η ελληνομακεδονική ταυτότητα με 4% και ακολουθούν οι 
απαντήσεις «Μακεδόνας», «Ελληνίδα από τη Μακεδονία», «Έλληνας πολίτης με ποντιακές και 
σλαβομακεδονικές καταβολές», «καμία» και «διαφορετική ταυτότητα» με ποσοστό 2% 
έκαστη. 
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Γράφημα 55. Ταυτότητα με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

   Η ταυτότητα των συμμετεχόντων με βάση το επάγγελμα δείχνει πως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι 
ταυτίζονται περισσότερο με τη μακεδονική με 4% και ακολουθούν οι απαντήσεις «Έλληνας», 
«Έλληνας-Μακεδόνας» και «Ντόπιος» με ποσοστό 2% η κάθε μία. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι 
δηλώνουν πως είναι Έλληνες, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες μοιράζονται μεταξύ της 
ελληνικής, της μακεδονοελληνικής ταυτότητας και της ελληνικής ταυτότητας με ποντιακές και 
σλαβομακεδονικές καταβολές. Στο επάγγελμα του υπαλλήλου της ΔΕΗ δίνεται η απάντηση 
«Έλληνας-Μακεδόνας», του μηχανικού η απάντηση «Μακεδόνας», του αγρότη «Μακεδόνας-
Έλληνας», ενώ η απάντηση του οικονομολόγου, του φιλολόγου και της νηπιαγωγού είναι 
«Έλληνας». Η δασκάλα δεν εντάσσεται σε καμία ταυτότητα. Η μία εκ των δύο πωλητριών 
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δήλωσε «Ελληνίδα χριστιανή» ενώ η άλλη «άνθρωπος». Η πλειοψηφία των φοιτητών 
συνδέονται περισσότερο με την ελληνική ταυτότητα με ποσοστό 12%, ενώ το 4% με την 
ελληνομακεδονική. Το μεγαλύτερο μέρος των ανέργων αισθάνονται Έλληνες με ποσοστό 8%, 
σε αντίθεση με το 4% που δηλώνουν την απάντηση «διαφορετική ταυτότητα» και 
«άνθρωπος». Το 8% των ατόμων που ασχολούνται με τα οικιακά νιώθουν Έλληνες, σε 
αντίθεση με το 6% που μοιράζονται μεταξύ της μακεδονοελληνικής, ποντιακής και 
κωνσταντινοπολίτικης-ελληνομακεδονικής ταυτότητας. Τέλος, στην ομάδα των συνταξιούχων, 
το 6% έδωσε την απάντηση «Έλληνας-Μακεδόνας», το υπόλοιπο 6% την απάντηση 
«Μακεδόνας-Έλληνας» και το 4% απάντησε πως είναι «Μακεδόνας». Το 4% των 
συμμετεχόντων που είναι συνταξιούχοι μοιράζεται ανάμεσα στην απάντηση «Ντόπιος 
Μακεδόνας» και «Ελληνίδα από τη Μακεδονία». 
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   Καταλήγοντας, από την πληθώρα των απαντήσεων που δόθηκαν στην κατηγορία της 
ταυτότητας, γίνεται κατανοητό πως η Μελίτη αδιαμφισβήτητα εντάσσεται στα μικτά χωριά. Η 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσαν Έλληνες με ποσοστό 42%. Ακολούθως, υπάρχουν 
πολλές υποκατηγορίες  που αναφέρονται στην ταυτότητα του Μακεδόνα αλλά εκφράζονται 
διαφορετικά και το ποσοστό αυτών συνολικά είναι 42%, ίσο με αυτό των ατόμων που 
δήλωσαν Έλληνες. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως κανένας από τους συμμετέχοντες ηλικίας 
60-84 ετών δε δήλωσε σκέτη την ελληνική ταυτότητα και αυτό δείχνει πως η καθολική 
ενσωμάτωση των μειονοτήτων της Μακεδονίας ξεκίνησε να πραγματοποιείται μετά το 1960 . 

8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

   Οι συνεντεύξεις συνθέτουν το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας, το οποίο οδήγησε 
στη διεξαγωγή ποικίλων πληροφοριών και συμπερασμάτων σε σχέση με τα βιώματα και τις 
πεποιθήσεις των κατοίκων της Μελίτης σε εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, γλωσσικά, ιστορικά 
ζητήματα και ζητήματα ταυτότητας. Οι μεταβλητές που ορίστηκαν για τη συσχέτιση με την 
εκάστοτε κατηγορία είναι η ηλικία, το φύλο, ο τόπος διαμονής, το μορφωτικό επίπεδο και το 
επάγγελμα. Ως συνέπεια, η αποκωδικοποίηση του υλικού κατέστη ακριβέστερη και συνέβαλε 
στη διαξαγωγή σαφέστερων πορισμάτων.  

   Οι συνεντεύξεις αντλήθηκαν από διάφορες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται 
ως εξής: η πρώτη ομάδα, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας, είναι ηλικίας 
22-40 ετών, η δεύτερη ηλικιακή ομάδα είναι 41-60 ετών και η τρίτη ηλικιακή ομάδα είναι 61-
78 ετών. Αναφορικά με το φύλο των συμμετεχόντων, το 54% εκπροσωπείται από το γυναικείο 
φύλο, ενώ αντίστοιχα το 46% από το ανδρικό φύλο. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων διαμένει στη Μελίτη, κάποιοι από τους συμμετέχοντες όμως έχουν μεταβεί σε 
διαφορετικούς τόπους κατοικίας. 

   Σε σχέση με την εκπαιδευτική κατάρτιση υπάρχουν απόφοιτοι και από τις τρεις βαθμίδες 
εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο μέρος είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 
ακολουθούν της τριτοβάθμιας και της πρωτοβάθμιας. Οι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό Σχολείο Μελιτης, με εξαίρεση έναν 
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συμμετέχοντα που αποφοίτησε από τη Νυχτερινή Σχολή Μελίτης. Οι απόφοιτοι της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αποφοιτήσει κατά κύριο λόγο από το Γενικό Λύκειο, 
ακολουθεί το Νυχτερινό Γυμνάσιο, το ΕΠΑ.Λ., ενώ με μικρότερα ποσοστά δηλώθηκαν το 
Γυμνάσιο Μελίτης, το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο, το Εξατάξιο Γυμνάσιο Νάουσας, το ΤΕΛ, το ΙΕΚ 
και ο ΟΑΕΔ. Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προέρχονται κυρίως από τμήματα 
ΑΕΙ, καθώς και από τμήματα ΤΕΙ και τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών. 

   Τέλος, στα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων καταγράφεται πληθώρα επαγγελμάτων. 
Δηλώνεται, το επάγγελμα του ιδιωτικού και δημοσίου υπαλλήλου, του υπαλλήλου ΔΕΗ, της 
νηπιαγωγού, του ελεύθερου επαγγελματία, του οικονομολόγου, του μηχανικού, της δασκάλας, 
της πωλήτριας, του φιλολόγου, του αγρότη, καθώς και καταστάσεις όπως της φοίτησης, της 
ανεργίας, της συνταξιοδότησης και της ενασχόλησης με τα οικιακά. 

   Στην ενότητα της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε βασικές 
ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με το μορφωτικό τους επίπεδο και τα εκπαιδευτικά τους 
ιδρύματα. Επίσης, εξέφρασαν την άποψή τους για την εκπαίδευση που έλαβαν και για τους 
δασκάλους τους. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι εγγράμματοι και όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευσή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μελίτης. Ωστόσο, παρά την 
ύπαρξη Γυμνασίου στη Μελίτη, δεν έλαβαν όλοι οι συμμετέχοντες την εκπαίδευσή τους σε 
αυτό όπως οι περισσότεροι, αλλά φοίτησαν σε άλλα Γυμνάσια, όπως το Νυχτερινό Γυμνάσιο 
Φλώρινας, το Εξατάξιο Γυμνάσιο Νάουσας και το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Φλώρινας. 

   Οι περισσότερες γνώμες των συμμετεχόντων για την ποιότητα της εκπαίδευσης είναι 
αρνητικές και αφορούν στις ελλείψεις που φέρει το σύστημα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
και στην άσκηση βίας από τους εκπαιδευτικούς. Οι θετικές απόψεις εντοπίζονται με μικρότερη 
συχνότητα, όπως και οι ουδέτερες, οι οποίες σχετίζονται με τη μετριότητα του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 

   Σε συνάρτηση με την ηλικία, οι αρνητικές απόψεις για την εκπαίδευση στην πρώτη ηλικιακή 
ομάδα υπερισχύουν έναντι των θετικών και των ουδέτερων. Αυτό εξηγείται αν λάβει κανείς 
υπόψιν τις ελλείψεις που φέρει το εκπαιδευτικό σύστημα τη σύγχρονη εποχή. Η στασιμότητα 
είναι μεγάλη και δεν υπάρχει ιδιαίτερη εξέλιξη και προσαρμογή στις ανάγκες του σύγχρονου 
μαθητή. Η πλειοψηφία της δεύτερης ηλικιακής ομάδας εξέφρασε θετική άποψη για την 
εκπαίδευση. Οι ηλικίες αυτές βίωσαν  τη μετάβαση από τον παλαιό και αυστηρό τρόπο 
διαδασκαλίας στον πιο φιλικό προς τον μαθητή. Επίσης, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 
‘64, του ‘74 και του ‘81 συνέβαλαν σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Στην τρίτη 
ηλικιακή ομάδα επικρατέστερες είναι οι αρνητικές απόψεις. Το γεγονός αυτό είναι η απόρροια 
της ακραίας αυστηρότητας που κυριαρχούσε τα παλαιότερα χρόνια στην εκπαίδευση. Τα 
άτομα άνω των 61 ετών βίωσαν ως μαθητές βίαια περιστατικά, με αποτέλεσμα να 
αντιμετωπίζουν με αρνητισμό το εκπαιδευτικό σύστημα. 
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   Οι θετικές απόψεις υπερισχύουν στο γυναικείο φύλο. Αυτό ίσως σχετίζεται με την καλύτερη 
επαφή των κοριτσιών με το σχολείο, καθώς και τη ρομαντική τους φύση, που οδηγεί στην πιο 
αισιόδοξη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος του ανδρικού φύλου έχει 
αρνητική άποψη για το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι γεγονός, πως τα αγόρια ως μαθητές είχαν 
μέτριες επιδόσεις, λόγω της ενασχόλησής τους με τις αγροτικές εργασίες. Παράλληλα, ο 
εκπαιδευτικός κορμός του σχολείου δεν ταυτιζόταν με τις τεχνικές ικανότητες των 
περισσότερων αγοριών, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται από το σχολείο. Το μοτίβο αυτό 
έχει μεταβληθεί τις τελευτείες δεκαετίες, αφού έχουν ιδρυθεί περισσότερα τεχνικά σχολεία.  

   Αναφορικά με τον τόπο διαμονής, η πλειοψηφία των κατοίκων Μελίτης αντιμετωπίζει με 
αρνητικότητα το εκπαιδευτικό σύστημα. Από τους διαμένοντες στη Μελίτη εκφράστηκαν 
κυρίως θετικές απόψεις. 

   Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δήλωσε την 
αρνητικότητά του απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς είναι άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας και, όπως προαναφέρθηκε, έχουν αρνητικές εμπειρίες από την εκπαίδευση που 
έλαβαν. Σε σχέση με τους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται πως το 
μεγαλύτερο μέρος έχει θετική άποψη. Το σύστημα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο θεωρείται 
καλύτερο σε σχέση με τα επόμενα στάδια της εκπαίδευσης που δεν έχουν λάβει αυτά τα 
άτομα. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την αρνητική άποψη που έχουν οι περισσότεροι 
απόφοιτοι της Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης. 

   Η γνώμη των συμμετεχόντων για τους εκπαιδευτικούς είναι το επόμενο θέμα που 
αναλύθηκε. Συνολικά, οι θετικές απόψεις υπερισχύουν των υπολοίπων. Αξίζει, παράλληλα, να 
σημειωθεί πως η αυστηρότητα των διδασκάλων στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν 
χαρακτηριστικό που οδηγούσε στην αρνητική αντιμετώπισή τους, σε κάποιες άλλες όμως 
σχετίζεται με την καλύτερη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, με αποτέλεσμα να 
θετικοποιείται και η απάντηση του συμμετέχοντος. 

   Στις ηλικίες 22-40 ετών, το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε θετική άποψη για τους 
εκπαιδευτικούς. Ο λόγος γι΄αυτό είναι το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί έχουν γίνει πλέον πιο 
προσβάσιμοι στους μαθητές και προβάλλουν τη διάθεση να επιμορφώνονται, με σκοπό να 
καταστούν πιο λειτουργικοί και αποτελεσματικοί. Η δεύτερη ηλικιακή ομάδα διχάστηκε 
μεταξύ των θετικών και των αρνητικών απόψεων. Τα ποσοστά μοιράστηκαν  σχεδόν ισόποσα, 
διότι στις ηλικίες αυτές βρίσκεται το ορόσημο της μεταβολής του εκπαιδευτικού μοτίβου, 
καθώς από το παλαιό αυταρχικό καθεστώς μεταβαίνουμε στην εκπαίδευση μέσα σε ένα 
περιβάλλον οικείο που αποπνέει εμπιστοσύνη στον μαθητή. Στην τρίτη ηλικιακή ομάδα 
επικρατούν οι αρνητικές απόψεις, λόγω της αυστηρότητας των εκπαιδευτικών ή, ακόμα 
χειρότερα, λόγω της άσκησης βίας. 
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   Με βάση το φύλο των συμμετεχόντων φαίνεται πως οι περισσότερες γυναίκες έχουν θετική 
άποψη για τους εκπαιδευτικούς. Οι απόψεις των ανδρών μοιράζονται μεταξύ της κατηγορίας 
των θετικών και της κατηγορίας των αρνητικών απόψεων. 

   Σύμφωνα με τον τόπο διαμονής, στους κατοίκους της Μελίτης κυριαρχούν οι αρνητικές 
απόψεις, ενώ με ελάχιστη διαφορά ακολουθούν οι θετικές. Η πλειοψηφία των διαμενόντων 
εκτός Μελίτης εξέφρασε θετική άποψη για τους εκπαιδευτικούς.  

   Οι περισσότερες γνώμες για τους εκπαιδευτικούς στους αποφοίτους πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι αρνητικές. Στους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επικρατούν οι 
θετικές απόψεις. Το μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
αντιμετωπίζει θετικά τους εκπαιδευτικούς.  

   Ο τομέας του πολιτισμού αποτελείται απο ερωτήσεις που σχετίζονται, αφενός, με τη 
συμμετοχή των πληροφορητών σε πολιτιστικούς συλλόγους του χωριού και τον λόγο που τους 
οδήγησε στην  σύνδεση με κάποιον σύλλογο και, αφετέρου, με τη συμμετοχή στα πανηγύρια 
του χωριού και τη γενικότερη άποψή τους για τη διοργάνωση και τη λειτουργία τους. 
Αναλυτικά, η πλειοψηφία του συνολικού δείγματος απάντησε πως δε συμμετέχει σε 
πολιτιστικούς συλλόγους.  

   Η συμμετοχή στους πολιτιστικούς συλλόγους με βάση την ηλικία έδειξε πως μεγαλύτερη 
απόκλιση μεταξύ των συμμετεχόντων και μη υπάρχει στην τρίτη ηλικιακή ομάδα. Σύμφωνα με 
το φύλο των συμμετεχόντων, οι περισσότερες γυναίκες δε συμμετέχουν σε πολιτιστικούς 
συλλόγους, ενώ δεν είναι μεγάλη η απόκλιση με τις συμμετέχουσες. Στο ανδρικό φύλο, 
παρατηρείται μεγάλη απόκλιση των συμμετεχόντων με τους μη συμμετέχοντες. 
Συμπερασματικά, φαίνεται πως το γυναικείο φύλο είναι πιο ενεργό, σε αντίθεση με το 
ανδρικό. Η συμμετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους σε συνάρτηση με τον τόπο διαμονής 
αποδεικνύεται πως είναι μικρή από τους διαμένοντες στη Μελίτη. Στους διαμένοντες εκτός 
Μελίτης δεν παρουσιάζεται μεγάλη διαφορά.    

   Βάσει του μορφωτικού επιπέδου, οι περισσότεροι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης δε συμμετέχουν σε πολιτιστικούς συλλόγους. Η κατηγορία αυτή φαίνεται πως 
είναι ιδιαίτερα ανενεργή σε αυτόν τον τομέα. Λόγω της ταύτισης αυτής της κατηγορίας με την 
ηλικιακή κατηγορία των 61-84 ετών, φαίνεται πως γίνεται λόγος για τα ίδια άτομα. Έτσι, 
γίνεται κατανοητό πως η συμμετοχή στον πολιτιστικό τομέα από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Η πλειοψηφία των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης δήλωσε πως δε συμμετέχει. Στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερη απόκλιση μεταξύ των δύο ομάδων.    

   Οι σύλλογοι στους οποίους συμμετέχουν οι συνεντευξιαζόμενοι είναι ο Πνευματικός 
Μορφωτικός Σύλλογος Μελίτης, ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μελίτης, ο 
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Σύλλογος Γυναικών, η Ελπίδα, ο Αθλητικός Σύλλογος ‘’Μελιτέας’’ και οι σύλλογοι εκτός 
Μελίτης. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετέχει στον ΠΜΣΜ, ακολουθεί ο ΠΠΣΜ, ο Σύλλογος 
Γυναικών, οι σύλλογοι εκτός Μελίτης, η Ελπίδα και ο Μελιτέας. 

   Η συμμετοχή στα πανηγύρια είναι η επόμενη κατηγορία προς διερεύνηση, όπου συνολικά 
φαίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των συνεντευξιαζομένων συμμετέχει στις πανηγυρικές 
εκδηλώσεις με 68%. 

   Σύμφωνα με την ηλικία, τα περισσότερα άτομα ηλικίας 22-40 ετών συμμετέχουν στα 
πανηγύρια. Στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα, παρουσιάζεται μικρή διαφορά. Στην τρίτη ηλικιακή 
ομάδα παουσιάζεται επίσης μικρή διαφορά μεταξύ των δύο. Ανάλογα με τις ηλικιακές 
κατηγορίες γίνεται φανερό πως οι ηλικίες από τα 22 μέχρι τα 40 έτη συμμετέχουν ενεργότερα 
στα πανηγύρια, ενώ στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες τα ποσοστά είναι κατανεμημένα 
ισόποσα. Οι υπόλοιπες ηλικίες απέχουν κυρίως λόγω της έλλειψης ενθουσιασμού για τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις. 

   Με βάση το φύλο των συμμετεχόντων, το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών συμμετέχει 
στα πανηγύρια. Η διαφορά μεταξύ των συμμετεχόντων και μη παρουσιάζει μεγαλύτερη 
απόκλιση στο ανδρικό φύλο, με επικρατέστερη τη θετική απάντηση. 

   Η συμμετοχή στα πανηγύρια σύμφωνα με τον τόπο διαμονής φαίνεται πως είναι εξαιρετικά 
ενεργή για τους περισσότερους κατοίκους της Μελίτης. Για τους διαμένοντες εκτός Μελίτης 
κυριάρχησε η αρνητική απάντηση. Το φαινόμενο αυτό αιτιολογείται από την απόσταση που 
πλεόν έχουν να διανύσουν για να φτάσουν στο χωριό με σκοπό τη συμμετοχή στο πανηγύρι. 

   Σε συνάρτηση με το μορφωτικό επίπεδο, γίνεται φανερό πως στους αποφοίτους της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο απαντήσεων. Οι 
περισσότεροι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήλωσαν πως συμμετέχουν στα 
πανηγύρια. Η πλειοψηφία των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απάντησε θετικά. 

   Οι γνώμες των συμμετεχόντων αναφορικά με το πανηγύρι της Μελίτης κατηγοριοποιούνται 
σε θετικές, αρνητικές και ουδέτερες. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει θετική άποψη, 
ακολουθούν οι αρνητικές και οι ουδέτερες. 

   Οι απόψεις για το πανηγύρι στην πρώτη ηλικιακή ομάδα είναι ως επί των πλείστων θετικές. 
Η πλειοψηφία της δεύτερης ηλικιακής κατηγορίας προβάλλει θετική γνώμη. Η τρίτη ηλικιακή 
ομάδα διχάζεται μεταξύ των θετικών και των αρνητικών απόψεων. Αναφορικά με το φύλο, οι 
περισσότερες γυναίκες εξέφρασαν τη θετική τους άποψη για το πανηγύρι. Η πλειοψηφία του 
ανδρικού φυλου έχει θετική άποψη για το πανηγύρι.  Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων 
της Μελίτης αντιμετωπίζει το πανηγύρι θετικά. Οι περισσότεροι πληροφορητές που έχουν 
μετοικήσει εκτός Μελίτης έχουν επίσης θετική γνώμη. Σύμφωνα με την εκπαιδευτική 
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κατάρτιση, οι περισσότεροι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εξέφρασαν θετική 
άποψη. Το μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απάντησε θετικά. 
Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απάντησαν ως επί των πλείστων θετικά. 

   Γενικότερα, αναδείχθηκε η ηχηρή στήριξη του πανηγυριού τόσο από τη συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις όσο και από τη θετική αντιμετώπιση, πέραν κάποιων μικρών ποσοστών. Η 
διατήρηση της τοπικής παράδοσης, των ηθών και των εθίμων αλλά και ο εναλλακτικός τρόπος 
διασκέδασης αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες στην στήριξη του τοπικού αυτού θεσμού. 

   Ο θεματικός άξονας της γλώσσας στελεχώνεται από τις κατηγορίες της δήλωσης της μητρικής 
γλώσσας και της δήλωσης κάποιας ξένης γλώσσας. Στη μητρική γλώσσα καταγράφονται τρεις 
κωδικοί, η ελληνική, που υπερισχύει, η ντόπια ή μακεδονική και η ποντιακή. Δύο από τους 
συμμετέχοντες δήλωσαν ως μητρική την ελληνική από κοινού με την ντόπια/μακεδονική. 

   Ως μητρική γλώσσα  στην πρώτη ηλικιακή ομάδα, η οποία εκπροσωπείται από άτομα ηλικίας 
22-40 ετών, δηλώθηκε μόνο η ελληνική. Το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης ηλικιακής ομάδας 
ανέφερε πως η μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική, σε αντίθεση με ένα μικρό ποσοστό που 
ανέφερε πως η μητρική του γλώσσα είναι η ντόπια/σλαβομακεδονική. Στην τρίτη ηλικιακή 
ομάδα συναντώνται και οι τρεις κωδικοί, με επικρατέστερο αυτόν της ελληνικής, έπεται αυτός 
της ντόπιας/σλαβομακεδονικής και τελευταίος είναι της ποντιακής. 

   Σε συνάρτηση με το φύλο, η κυρίαρχη απάντηση στη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών 
είναι η ελληνική γλώσσα. Η πλειονότητα των ανδρών γνωστοποίησε πως η μητρική της 
γλώσσα είναι η ελληνική. 

   Η μητρική γλώσσα σε σχέση με τον τόπο διαμονής φαίνεται πως είναι η ελληνική για τους 
περισσότερους κατοίκους της Μελίτης και τους περισσότερους διαμένοντες εκτός Μελίτης. Η 
ντόπια/σλαβομακεδονική δόθηκε ως απάντηση από λίγους κατοίκους της Μελίτης και από 
έναν με διαφορετικό τόπο διαμονής. Η ποντιακή δηλώθηκε από έναν κάτοικο Μελίτης. 

   Με βάση το μορφωτικό επίπεδο, πέραν της συντριπτικής πλειοψηφίας που δήλωσε την 
ελληνική γλώσσα ως μητρική, οι υπόλοιπες γλώσσες φαίνεται πως δηλώθηκαν από τις δύο 
πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες και, ειδικότερα, στην πρώτη που αποτελείται από άτομα 
ηλικίας άνω των εξήντα, αφού οι νεότεροι διδάσκονται επίσημα την ελληνική, έχοντας 
καταστεί έτσι μητρική. Αναλυτικά, η μητρική γλώσσα για τη μεγαλύτερη μερίδα των 
αποφοίτων δημοτικού είναι η ελληνική, όπως και για τους περισσότερους απόφοιτους της 
δευτεροβάθμιας. Η ελληνική είναι η αποκλειστική απάντηση των αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Τα ντόπια/σλαβομακεδονικά δηλώθηκαν από ορισμένους αποφοίτους της 
πρωτοβάθμιας και από τη μειοψηφία των αποφοίτων δευτεροβάθμιας. Η ποντιακή δόθηκε ως 
απάντηση από έναν απόφοιτο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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  Μελετώντας τα δεδομένα που προέκυψαν από τα ποσοστά σχετικά με τη μητρική γλώσσα 
γινεται κατανοητό πως η ελληνική δηλώθηκε από το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων. 
Οι μόνες κατηγορίες που δήλωσαν ως μητρική την ντόπια/μακεδονική και την ποντιακή, οι 
οποίες βρίσκονται σε πολύ μικρά ποσοστά, είναι οι ηλικίες από 61 ετών, οι απόφοιτοι κυρίως 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι συνταξιούχοι λόγω της ομιλίας αυτών των γλωσσών στο 
σπίτι. Αργότερα με την επικράτηση της ελληνικής, την ενσωμάτωση όλων των μειονοτήτων της 
περιοχής και με την υποχρεωτική φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η ελληνική κερδίζει 
έδαφος και γίνεται η αποκλειστική γλώσσα που δηλώνεται ως μητρική από άτομα μικρότερης 
ηλικίας. 

   Στο σχολείο οι κάτοικοι διδάχθηκαν την ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της οδήγησε στην 
καθιέρωσή της ως μητρική με το πέρασμα του χρόνου. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη 
συμβολή του σχολείου ως θεσμού στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και, κατ΄επέκταση, 
της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Ο ρόλος του σχολείου ήταν ιδιαίτερα λειτουργικός, στοιχείο 
αναγκαίο σε ακριτικές περιοχές της Μακεδονίας με αμφιλεγόμενους προσδιορισμούς των 
ταυτοτήτων. Επίσης, παρατηρήθηκε το γεγονός πως παρά τη χρήση του ντόπιου ιδιώματος 
στην καθημερινότητα ορισμένων από τους συμμετέχοντες, κυρίως αυτών μεγαλύτερης ηλικίας, 
δηλώθηκε η ελληνική γλώσσα ως μητρική. Αυτό οφείλεται στον φόβο της δήλωσης της 
πραγματικής μητρικής γλώσσας, λόγω της απαγόρευσης να ομιλείται το ιδίωμα τα παλαιότερα 
χρόνια. Η απαγόρευση είχε προκύψει κατά τη μεταξική περίοδο και οι παραβάτες τιμωρούνταν 
με αγωγές, απειλές και ξυλοδαρμούς. Το σλαβομακεδονικό ντόπιο ιδίωμα δεν έχει 
απαγορευτεί επίσημα, όμως ο φόβος εξακολουθεί να υφίσταται και να κληροδοτείται από 
γενιά σε γενιά. 
 
   Η καταγραφή της γνώσης ξένης γλώσσας από τους πληροφορητές είναι η επόμενη κατηγορία 
προς μελέτη. Οι γλώσσες, όπως αυτές δηλώνονται, είναι η Ελληνική, η Αγγλική, η 
Σλαβομακεδονική/Ντόπια/Μακεδονική/Σλάβικα/ ‘’τα δικά μας’’, η Ποντιακή, η Γερμανική, η 
Γαλλική, η Ισπανική και καμία. Από αυτές με μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζεται η Αγγλική και 
με ελάχιστη διαφορά ακολουθεί η Σλαβομακεδονική/Ντόπια/Μακεδονική/Σλάβικα/ ‘’τα δικά 
μας’’. Η ελληνική παρουσιάζεται με μικρότερη συχνότητα όπως και η γερμανική, η γαλλική 
καθώς και η απάντηση «καμία». Η ποντιακή και η ισπανική διαθέτουν τα μικρότερα ποσοστά. 
Σε δώδεκα περιπτώσεις υπάρχει η γνώση περισσότερων από δύο γλώσσες. 
    
   Η ξένη γλώσσα με βάση την πρώτη ηλικιακή ομάδα δείχνει πως η πλειοψηφία των 
πληροφορητών κατέχει την αγγλική ως ξένη γλώσσα, ακολουθεί το ντόπιο ιδίωμα, ενώ η 
γερμανική ομιλείται από τη μειοψηφία του δείγματος των νεότερων ατόμων. Το μεγαλύτερο 
μέρος της δεύτερης ηλικιακής ομάδας κατέχει την ντοπιολαλιά ως ξένη, έπεται η αγγλική, η 
ελληνική, η γαλλική και με μικρότερα ποσοστά εντοπίζονται η ποντιακή, η ισπανική και η 
απάντηση «καμία». Το ντόπιο ιδίωμα δηλώθηκε από την πλειοψηφία της τρίτης ηλικιακής 
ομάδας ως γνώση ξένης γλώσσας.  Η ελληνική και η γερμανική γλώσσα εντοπίζονται με 
μικρότερα ποσοστά. 
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      Η ξένη γλώσσα με βάση το φύλο είναι η αγγλική για το μεγαλύτερο κομμάτι των γυναικών. 
Το ντόπιο ιδίωμα διαθέτει ποσοστό της τάξεως του 20.9% στις γυναίκες, ενώ με μικρότερα 
ποσοστά εμφανίζονται τα ελληνικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά και τα ποντιακά. 
Στο ανδρικό φύλο, η ντοπιολαλιά κυριαρχεί ως ξένη γλώσσα και έπονται η αγγλική, η ελληνική, 
η γερμανική και η απάντηση «καμία». 

   Η ξένη γλώσσα με βάση τον τόπο διαμονής είναι το ντόπιο ιδίωμα για τους περισσότερους 
κατοίκους της Μελίτης, ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά τα αγγλικά. Με μικρά ποσοστά 
εντοπίζονται τα ελληνικά, τα γερμανικά, η απάντηση «καμία», τα ποντιακά και τα ισπανικά. 
Για τους διαμένοντες εκτός Μελίτης η αγγλική γλώσσα είναι η επικρατέστερη, ακολουθεί η 
γαλλική και το ντόπιο ιδίωμα. 

   Σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο, οι περισσότεροι απόφοιτοι της πρωτοβάθμας 
εκπαίδευσης κατέχουν την ντοπιολαλιά ως ξένη γλώσσα, ενώ με μικρότερα ποσοστά 
εμφανίζονται τα ελληνικά, τα γερμανικά, η ποντιακή, η γαλλική και η απάντηση «καμία». Η 
αγγλική γλώσσα είναι η κυρίαρχη απάντηση για τους περισσότερους αποφοίτους της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το ντόπιο ιδίωμα, τα γαλλικά και η απάντηση «καμία» 
ακολουθούν. Οι περισσότεροι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται πως 
γνωρίζουν αγγλικά και έπονται τα γερμανικά, τα ισπανικά και τα ελληνικά.   
    
    Γενικότερα, στην κατηγορία της ξένης γλώσσας τα μεγαλύτερα ποσοστά ανήκουν στη γνώση 
της αγγλικής, η οποία κυριαρχεί στις ηλικίες από 22-60 ετών, και 
Σλαβομακεδονικής/Ντόπιας/Μακεδονικής/Σλάβικων/ ‘’των δικών μας’’, η οποία απαντάται 
στις περισσότερες κατηγορίες. Επίσης, οι ξένες ευρωπαϊκές γλώσσες δηλώνονται κυρίως στις 
ηλικίες από 22-40 ετών και στις κατηγορίες που συνάδουν με αυτήν την ηλικία. Το γεγονός 
αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της πλεόν διαδεδομένης και αναπόφευκτης εκμάθησης ξένων 
γλωσσών, η οποία είναι απαραίτητη για την επαγγελματική ανέλιξη. Ενδιαφέρον, επίσης, 
παρουσιάζει η γνώση γερμανικών από το 23% των ατόμων της ηλικιακής ομάδας 61-84 και 
αυτό εξηγείται από το γεγονός πως τα άτομα αυτά αναγκάστηκαν να μάθουν τη γλώσσα 
εξαιτίας μετανάστευσης στη Γερμανία. 

   Η ιστορία αποτελεί έναν θεματικό άξονα, ο οποίος στελεχώνεται από την ανίχνευση 
συγγενών που συμμετείχαν στον Εμφύλιο πόλεμο και την αναφορά της άποψης των 
πληροφορητών για αυτό το ιστορικό γεγονός. Οι απόψεις για τον Εμφύλιο πόλεμο που 
παραθέτονται αναδεικνύουν τις πληγές που έχει αφήσει σε μια περιοχή, που αναγκάστηκε να 
σηκώσει το βάρος του πολέμου. Οι συμμετέχοντες μιλούν για την κατάσταση που επικρατούσε 
στη διάρκεια του πολέμου, η οποία χαρακτηρίστηκε από φόβο και από βαθύ διχασμό, ο 
οποίος κατάφερε να στρέψει αδερφό έναντι αδερφού. Επίσης, κάποιοι μιλούν για τους 
υπαίτιους της κατάστασης, οι οποίοι, όπως πιστεύεται στην περιοχή, ήταν οι μεγάλες 
δυνάμεις, όπως η Αγγλία και η Αμερική. Ως βασική αιτία για το ξέσπασμα του Εμφυλίου 
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πολέμου, θεωρήθηκε ο αφανισμός του ντόπιου σλαβόφωνου στοιχείου. Η άποψη για τον 
Εμφύλιο, σε ορισμένες περιπτώσεις, στοχεύει στην αναφορά των συνεπειών που είχε στην 
περιοχή, όπως ο διχασμός και η απώλεια ανθρώπινων ζωών. Κάποιοι, ωστόσο, δεν δύνανται να 
εκφέρουν άποψη, κύριως λόγω έλλειψης στοιχείων. 

  Ξεκινώντας με την καταγραφή των εχόντων ή όχι συγγενείς που συμμετείχαν στον Εμφύλιο, 
εφόσον υπάρχει αντίστοιχη γνώση, διεξάγονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: το 60% δήλωσε 
πως έχει συγγενείς που συμμετείχαν στον Εμφύλιο, το 30% δήλωσε πως δεν είχε και το 10% 
δεν έχει γνώση επί του θέματος. 

   Η συμμετοχή των συγγενών στον Εμφύλιο με βάση την ηλικία των συμμετεχόντων δείχνει 
πως η πλειοψηφία των ατόμων της πρώτης ηλικιακής ομάδας δεν είχε κάποιον συγγενή που 
συμμετείχε. Μια μεγάλη μερίδα ατόμων της δεύτερης ηλικιακής δήλωσε πως είχε συγγενή που 
συμμετείχε στον πόλεμο. Η πλειοψηφία της ομάδας ατόμων 61-84 ετών απάντησε πως είχε 
συγγενείς που συμμετείχαν στον Εμφύλιο. Η συμμετοχή των συγγενών στον Εμφύλιο σε 
συνάρτηση με το φύλο αποκαλύπτει πως το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών είχε συγγενείς 
που συμμετείχαν στον Εμφύλιο. Το ίδιο ισχύει και στο ανδρικό φύλο. Στη συμμετοχή των 
συγγενών στον Εμφύλιο, με βάση τον τόπο διαμονής των συμμετεχόντων, γίνεται εμφανές πως 
η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων Μελίτης είχε συγγενείς που συμμετείχαν. Η 
πλειοψηφία των ατόμων που μένουν εκτός Μελίτης δήλωσε πως είχε συγγενείς που 
συμμετείχαν. Με βάση το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων φαίνεται πως στους 
αποφοίτους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επικρατεί η θετική απάντηση. Το μεγαλύτερο 
μέρος των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχε συγγενείς που συμμετείχαν στον 
Εμφύλιο. Η πλειοψηφία των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έδωσε θετική 
απάντηση αλλά σε αυτή την κατηγορία εντοπίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έλλειψης γνώσης. 

   Θα μπορούσε, λοιπόν, να ειπωθεί πως οι ηλικίες 61-84 και, κατά συνέπεια, οι συνταξιούχοι 
και οι περισσότεροι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν παρουσιάζουν άγνοια για το 
αν είχαν κάποιον συγγενή που συμμετείχε στον Εμφύλιο. Παράλληλα, τα μεγαλύτερα ποσοστά 
μη συμμετοχής συγγενών στον Εμφύλιο εμφανίζονται στο ηλικιακό φάσμα των 22-40 ετών. 
Αυτό σημαίνει είτε πως όντως δε συμμετείχε κάποιος δικός τους είτε πως δεν γνωρίζουν ή δεν 
έχουν ακούσει κάτι σχετικό στον οικογενειακό τους περίγυρο και έτσι κατέληξαν στην 
αρνητική απάντηση. 

   Αναφορικά με τις απόψεις των συμμετεχόντων για τον Εμφύλιο πόλεμο αυτές είναι 
αποκλειστικά αρνητικές όταν είναι διαθέσιμες αλλά υπάρχουν και κάποιοι συμμετέχοντες που 
δεν έχουν κάποια γνώση επί του θέματος. 

   Οι απόψεις για τον Εμφύλιο με βάση την ηλικία 22-40 ετών είναι ως επί των πλείστων 
αρνητικές, ενώ εκφράζεται άγνοια από σημαντική μερίδα. Το ηλικιακό φάσμα 41-60 ετών έχει 
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κυρίως αρνητικές απόψεις. Στην τρίτη ηλικιακή ομάδα οι περισσότεροι έχουν αρνητική άποψη 
για τον Εμφύλιο. Αναφορικά με το φύλο, το μεγαλύτερο μέρος και των δύο φύλων εκφράζει 
αρνητική άποψη για τον Εμφύλιο. Με βάση τον τόπο διαμονής οι απόψεις είναι κυρίως 
αρνητικές για το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων Μελίτης. Από τους συμμετέχοντες εκτός 
Μελίτης, οι τέσσερις εκφράζουν αρνητικές απόψεις και οι δύο δεν εκφέρουν γνώμη. Με βάση 
το μορφωτικό επίπεδο οι απόψεις για τον Εμφύλιο δείχνουν πως οι περισσότεροι απόφοιτοι 
και των τριών βαθμίδων έχουν αρνητική άποψη. Το μεγαλύτερο ποσοστό άγνοιας εντοπίζεται 
στους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

   Οι συμμετέχοντες που δεν έχουν κάποια άποψη διότι δεν είναι ενημερωμένοι εντάσσονται 
στις κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν νεότερα άτομα και αυτό είναι αποτέλεσμα της 
λήθης του γεγονότος. Λόγω των δυσάρεστων συνεπειών που είχε στην περιοχή, ενδέχεται τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να μην αισθάνονταν άνετα να μιλούν γι΄αυτό ή ακόμα να το 
ανακαλούν στη μνήμη τους. Επίσης, ο Εμφύλιος ως ιστορικό γεγονός δεν έχει συμπεριληφθεί 
στη σχολική ύλη και αυτό έχει σαν συνέπεια να μην υπάρχει αντίστοιχη πληροφόρηση. 

      Η ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται με τη θεματική ενότητα της 
ταυτότητας, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν την εθνική ταυτότητα, στην οποία 
αισθάνονται ότι ανήκουν. Προκύπτει, λοιπόν, ευρεία ποικιλία ταυτοτήτων, οι οποίες 
πρεσβεύουν τους ερωτηθέντες, και αυτές είναι: Έλληνας/Ελληνίδα, Μακεδόνας/ 
Μακεδόνισσα, Έλληνας/Ελληνίδα-Μακεδόνας/Μακεδόνισσα, Μακεδόνας/Μακεδόνισσα-
Έλληνας/Ελληνίδα, Ντόπιος, Ντόπιος Μακεδόνας, Ελληνίδα από τη Μακεδονία, Ελληνίδα 
χριστιανή, Έλληνας πολίτης με ποντιακές και σλαβομακεδονικές καταβολές, Πόντια-Ελληνίδα, 
Κωνσταντινοπολίτισσα-Ελληνίδα Μακεδόνισσα, καμία, διαφορετική ταυτότητα και άνθρωπος.  

   Η ελληνική ταυτότητα είναι αυτή που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των 
πληροφορητών. Η ταυτότητα του Μακεδόνα εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους, με 
αποτέλεσμα τα ποσοστά να μοιράζονται στις υποκατηγορίες της ταυτότητας. Ο τρόπος με τον 
οποίο δηλώνονται οι ταυτότητες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπογραμμίζει την 
ιδιομορφία της περιοχής αναφορικά με την ποικιλία των εθνικών ταυτοτήτων. Αναλυτικότερα, 
η ελληνική ταυτότητα κάποιες φορές εντοπίζεται συνδυασμένη είτε με θρησκευτικό 
προσδιορισμό είτε με κάποια άλλη ταυτότητα, όπως Έλληνας Μακεδόνας, είτε με γεωγραφικό 
προσδιορισμό. Αντίθετα, η ταυτότητα του Μακεδόνα χρησιμοποιείται στη Μελίτη στην 
περίπτωση που ο ίδιος κατέχει το σλαβομακεδονικό ιδίωμα και διακατέχεται από το 
σλαβομακεδονικό φρόνημα. Η ταυτότητα αυτή, πολλές φορές, προσδιορίζεται και από το 
επίθετο «Ντόπιος». Επίσης, κάποιες φορές συνοδεύεται από τον προσδιορισμό του Έλληνα, 
τονίζοντας πως η μακεδονική ταυτότητα επικρατεί της ελληνικής. 

   Για κάποιους συμμετέχοντες η ένταξή τους σε μια εθνική ταυτότητα αποτελεί μια διαδικασία 
αντίθετη με την ιδεολογία τους, δηλώνοντας πως οι άνθρωποι δεν είναι δυνατό να 
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εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Επίσης, με την πάροδο των χρόνων έχουν 
πραγματοποιηθεί πολλές μίξεις μεταξύ των ταυτοτήτων, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν τα 
χαρακτηριστικά τους ή να έχουν δημιουργηθεί καινούριες καταστάσεις. Συνεπώς, η ταύτιση με 
κάποια συγκεκριμένη εθνική ομάδα δεν αποτελεί πλέον κυρίαρχο στόχο για ορισμένους 
κατοίκους. 

   Στον προσδιορισμό των ταυτοτήτων σύμφωνα με την ηλικία, η ελληνική ταυτότητα 
υπερισχύει στο ηλικιακό φάσμα των 22-40 και ακολουθούν η ταυτότητα του Έλληνα-
Μακεδόνα, του Μακεδόνα, του Μακεδόνα-Έλληνα και της Ελληνίδας χριστιανής. Από τις 
εναλλακτικές απαντήσεις που δόθηκαν η απάντηση «Έλληνας πολίτης με ποντιακές και 
σλαβομακεδονικές καταβολές» εμφανίζεται με τα μικρότερα ποσοστά, όπως επίσης οι 
απαντήσεις «καμία», «διαφορετική ταυτότητα» και «άνθρωπος». Στις ηλικίες 41-60 ετών, 
κυριαρχεί η ελληνική ταυτότητα, έπεται η ταυτότητα του Μακεδόνα και με μικρότερη 
συχνότητα εμφανίζονται οι απαντήσεις Μακεδόνας, Έλληνας-Μακεδόνας, Μακεδόνας-
Έλληνας, Ντόπιος και Ελληνίδα από τη Μακεδονία. Οι παρεμφερείς ταυτότητες του Έλληνα-
Μακεδόνα και Μακεδόνα-Έλληνα εμφανίζονται πιο συχνά στις ηλικίες 61-84 ετών. Η 
μακεδονική ταυτότητα αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων, όπως και η 
απάντηση «Ντόπιος-Μακεδόνας», «Πόντια-Ελληνίδα» και «Κωνσταντινοπολίτισσα-Ελληνίδα 
Μακεδόνισσα». 

   Στη μελέτη της ταυτότητας σε συνάρτηση με το φύλο συμπεραίνουμε ότι στο γυναικείο φύλο 
επικρατεί η ελληνική ταυτότητα έναντι της ελληνομακεδονικής, η οποία ακολουθεί. Η 
πλειοψηφία των ανδρών δήλωσε ως ταυτότητα την ελληνική, ακολουθούν η μακεδονική 
ταυτότητα, η ελληνομακεδονική και η μακεδονοελληνική. Η απάντηση «Ντόπιος» εντοπίζεται 
με μικρότερα ποσοστά, όπως και οι απαντήσεις «Ντόπιος-Μακεδόνας» και «Έλληνας πολίτης 
με ποντιακές και σλαβομακεδονικές καταβολές». 

      Η μελέτη της ταυτότητας των συμμετεχόντων με βάση τον τόπο διαμονής δείχνει πως στους 
μόνιμους κατοίκους Μελίτης υπερισχύει η ελληνική ταυτότητα. Η ελληνική ταυτότητα δίνεται 
ως απάντηση από τους μισούς συμμετέχοντες που μένουν εκτός Μελίτης, ενώ οι υπόλοιποι 
έδωσαν τις απαντήσεις «Ελληνίδα χριστιανή», «Έλληνας πολίτης με ποντιακές και 
σλαβομακεδονικές καταβολές» και «διαφορετική ταυτότητα». 

   Σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο, οι περισσότεροι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης αισθάνονται ότι ανήκουν στη μακεδονική ταυτότητα και στις διάφορες 
υποκατηγορίες της. Η πλειοψηφία των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
εκφράζονται περισσότερο με την ελληνική ταυτότητα και ακολουθούν η μακεδονική, 
ελληνομακεδονική και μακεδονοελληνική ταυτότητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό στους 
αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντοπίζεται στην ελληνική ταυτότητα, έπεται η 
ελληνομακεδονική ταυτότητα και οι απαντήσεις «Μακεδόνας», «Ελληνίδα από τη 
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Μακεδονία», «Έλληνας πολίτης με ποντιακές και σλαβομακεδονικές καταβολές», «καμία» και 
«διαφορετική ταυτότητα». 

   Καταλήγοντας, από την πληθώρα των απαντήσεων που δόθηκαν στην κατηγορία της 
ταυτότητας, γίνεται κατανοητό πως η Μελίτη αδιαμφισβήτητα εντάσσεται στα μικτά χωριά. Η 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσαν Έλληνες με ποσοστό 42%. Ακολούθως, υπάρχουν 
πολλές υποκατηγορίες  που αναφέρονται στην ταυτότητα του Μακεδόνα αλλά εκφράζονται 
διαφορετικά και το ποσοστό αυτών συνολικά είναι 42%, ίσο με αυτό των ατόμων που 
δήλωσαν Έλληνες. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως κανένας από τους συμμετέχοντες ηλικίας 
60-84 ετών δε δήλωσε σκέτη την ελληνική ταυτότητα και αυτό δείχνει πως η καθολική 
ενσωμάτωση των μειονοτήτων της Μακεδονίας ξεκίνησε να πραγματοποιείται μετά το 1960. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 

      
 Φύλο: 

 
 Τόπος Κατοικίας: 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: 

 
 Επάγγελμα: 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Συνέντευξη από Α.Σ. στις 06-09-2019 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 23 

      
 Φύλο: Γυναίκα 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Τελειόφοιτος ΤΕΙ 

 
 Επάγγελμα: Φοιτήτρια 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη, ενώ Λύκειο πήγα στη Φλώρινα και ΤΕΙ 
στην Καστοριά. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  

 
Πιστεύω ότι η εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το κάθε άτομο αν και στην 
Ελλάδα υπήρχαν και υπάρχουν διάφορα προβήματα. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 

 
Οι περισσότεροι διέθεταν εκπαιδευτικές δεξιότητες, καθώς ήταν πρόθυμοι να 
βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαζόμουν. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Ναι. Ήμουν για κάποια χρόνια στον Σύλλογο του χωριού μου, στον χορευτικό, αλλά και 
σε έναν Περιβαλλοντικό Σύλλογο, γιατί γενικά μου αρέσει να ασχολούμαι με τέτοιου 
είδους δραστηριότητες. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Ναι, παίρνω μέρος και ως θεατής αλλά και ως εθελόντρια. Η γνώμη μου είναι θετική 
όσον αφορά την ψυχαγωγία που προσφέρουν, αλλά και στο ότι κρατάνε τα ήθη και τα 
έθιμα του τόπου μας και έτσι διατηρείται η παράδοση. 
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Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλικά. Πολύ καλή. 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Ήταν μια περίοδος πολύ δύσκολη για τον ελληνικό λαό, γιατί εκτός απ΄το ότι διχάστηκε 
είχε και τις μεγαλύτερες απώλειες. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
Αισθάνομαι Ελληνίδα Μακεδόνισσα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συνέντευξη από Μ. Ι. στις 06-09-2019 
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 35 
      

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Λυκείου 
 

 Επάγγελμα: Άνεργη 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 
Ναι. Μέχρι το Γυμνάσιο πήγα στη Μελίτη και Λύκειο στη Φλώρινα. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
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Η εκπαίδευση ήταν καλύτερη απ΄ότι τώρα. Υπήρχε αυστηρότητα και φοβόμασταν. Τώρα 
κάνουν ό,τι θέλουν. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Ήταν αυστηροί και σωστοί στη δουλειά τους. 

 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Κάπου κάπου ως εθελόντρια στις εκδηλώσεις. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Όχι. Δεν μου αρέσει η διοργάνωσή τους, γιατί θα μπορούσε να έχει περισσότερη 
ποικιλία παραδοσιακών χορών. 

 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλικά (Καλή), Σλαβομακεδονική (Καλή).   
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Έχω, απ΄όσα μου έχουν πει αλλά δεν γνωρίζω ποιός ακριβώς συμμετείχε. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

  
             Τη χειρότερη, αφού οι άνθρωποι μάλωναν μεταξύ τους. 
 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Συνέντευξη από Μ.Μ. στις 09-09-2019 
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 57 
      

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού 
 

 Επάγγελμα : Οικιακά 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 
Ναι. Μέχρι Δημοτικό πήγα, στη Μελίτη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Ήταν πολύ αυστηρά. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Και οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Ναι, από μικρή. Στο Σπίτι Παιδιού και στον ΠΜΣΜ, γιατί μου αρέσει ο χορός. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ναι. Τρελαίνομαι. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ντόπια. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ελληνική (Πολύ καλή). 
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Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Έχω, τον παππού μου και τον θείο μου, που ήταν στους αντάρτες. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Δεν έχω άποψη. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Μακεδόνισσα Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συνέντευξη από Ε.Λ. στις 05-06-2019 
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 60 
      

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Εξατάξιου Γυμνασίου 
 

 Επάγγελμα: Δημόσιος Υπάλληλος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Έως το Δημοτικό πήγα στη Μελίτη και μετά εξατάξιο Γυμνάσιο στη Νάουσα, όπου    
ήμουν οικότροφος. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Ήταν πιο αυστηρά αλλά ήταν καλύτερα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Ήταν αυστηροί αλλά με εκείνη την παιδεία συμφωνώ. 
 
Πολιτισμός: 
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 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Γενικά είμαι κατά των πολιτιστικών συλλόγων και γι΄αυτό δε συμμετέχω. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Όχι. Δεν μου αρέσει. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ποντιακά (Καλή), Ντόπια (Καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι. Ο παππούς μου ήταν αντάρτης και έφυγε στα Σκόπια και δεν ήθελε ποτέ να μου πει 
γιατί έφυγε. 

 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί έγινε. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Έλληνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συνέντευξη από Ε.Τ. στις 06-06-2019 
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 52 
      

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Λυκείου 
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 Επάγγελμα: Οικιακά 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Έως Γυμνάσιο πήγα στη Μελίτη και Λύκειο στη Φλώρινα. 
 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  

 
Η εκπαίδευση ήταν καλύτερη σε σχέση με τώρα, γιατί υπήρχε μεγαλύτερος σεβασμός 
από τα παιδιά. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Ήταν πολύ αυστηροί. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Ναι. Στον Σύλλογο Γυναικών, γιατί οι πολιτιστικοί σύλλογοι προσφέρουν στη διατήρηση 
της παράδοσης και του πολιτισμού. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ναι. Μου αρέσει. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
   

Ντόπια (Καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι. Ο παππούς μου. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Έγινε άδικα και κούρασε άδικα τους ανθρώπους. 
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Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συνέντευξη από Χ. Μ. στις 05-06-2019 
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 58 
      

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού 
 

 Επάγγελμα : Οικιακά, Αγρότισσα 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Μέχρι Στ΄Δημοτικού Μελίτης. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Είμαι πολύ ευχαριστημένη για τότε. Ήταν πιο καλά, νομίζω, σε σχέση με τώρα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Τότε ήταν πολύ καλοί, όπως και τώρα κάποιοι. Όταν έκαναν φασαρία κάποιοι 
χτυπούσαν με τη βέργα, αλλά ήταν πολύ καλοί. Όλοι τους σεβόμασταν ή τους φοβόμασταν. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
  
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ναι. Πηγαίνω και μου αρέσει. 
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Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ντόπια. Τα καταλαβαίνω αλλά δεν τα μιλάω. 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ο παππούς μου σκοτώθηκε στον Εμφύλιο και ο αδερφός του ήταν με τους αντάρτες. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Είναι ο χειρότερος πόλεμος, γιατί πολεμούσαν αδέρφια με αδέρφια. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συνέντευξη από Γ.Λ. στις 05-06-2019 
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 32 
      

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος  Λυκείου 
 

 Επάγγελμα : Οικιακά 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Μέχρι το Γυμνάσιο στη Μελίτη και Λύκειο στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
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Η εκπαίδευση είχε ελλέιψεις όπως και τώρα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Γενικά είμαι δυσαρεστημένη από τους δασκάλους. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ναι. Μια χαρά είναι απλά θα μπορούσε να είναι καλύτερο. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Δεν έχω άποψη. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συνέντευξη από Α.Τ. στις 18-03-2019 
Προσωπικά στοιχεία: 
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 Ηλικία: 49 
      

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Νυχτερινού Γυμνασίου 
 

 Επάγγελμα : Ιδιωτικός Υπάλληλος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Δημοτικό και μέχρι τη Β΄ Γυμνασίου πήγα στη Μελίτη και ολοκλήρωσα το Γυμνάσιο 
στο Νυχτερινό της Φλώρινας. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Η εκπαίδευση είχε πολλά κενά. Εγώ έγραφα με το αριστερό χέρι και έτρωγα ξύλο, 
επειδή αυτό δεν ήταν σύμφωνο με τη δεξιά κυβέρνηση που ήταν τότε. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Πολύ αυστηροί. Η μία ήταν τρελή και με χαρτί από γιατρό και όταν νευρίαζε έπαιρνε      
χάπια και φώναζε τον σύζυγό της, που ήταν και διευθυντής του σχολείου και δίδασκε στη 
διπλανή τάξη, «Ορέστηηηη», κι εκείνος μας έδερνε. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Ναι. Στον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μελίτης ως πρόεδρος. Συμμετέχω για 
την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ανησυχίας αλλά και τη διατήρηση της τοπικής 
παράδοσης. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Ναι. Το πανηγύρι της Μελίτης έχει φύγει από τα πλαίσια του πανηγυριού, γιατί μόνο ‘’οι 

άλλοι’’ διασκεδάζουν και πολλές φορές έχει πολιτικό σκοπό. Το εκμεταλλεύονται και οι δύο 
πλευρές, δηλαδή οι αυτονομιστές και οι ‘’έξω’’ που είναι από τα ξένα κράτη ( Σκόπια, 
Αυστραλία). 

 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
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Ελληνικά. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ναι, τη Μακεδονική (Μέτρια). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 
Βεβαίως. Κάποιους παππούδες μου. Ο αδερφός της γιαγιάς μου ήταν με τους αντάρτες και 
ο παππούς μου με τον ελληνικό στρατό. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Έγινε καθαρά για να αλλάξει την αναλογία του πληθυσμού και να τρομοκρατήσει τους 

υπόλοιπους, γεγονός που ακόμα και σήμερα κάποιοι εκμεταλλεύονται και ευνοούνται από το 
ελληνικό κράτος. 
 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Ντόπιος, γιατί το ελληνικό κράτος μας ξεχνάει. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συνέντευξη από Π.Τ. στις 21-03-2019 
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 78 
      

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού 
 

 Επάγγελμα : Συνταξιούχος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα μέχρι την Στ΄ Δημοτικού. Εμένα με έστελναν στα νήπια και εγώ μετά το διάλειμμα 
πήγαινα στην Α΄ Δημοτικού κι έτσι έμεινα στην Α΄, γι΄αυτό τελείωσα πιο νωρίς το Δημοτικό. 
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 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  

 
Το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν καλό. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Οι εκπαιδευτικοί ήταν πολύ σκληροί. Μας βαρούσαν με βέργα. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Όχι. Καλώς κάνουν το πανηγύρι, γιατί αναδεικνύεται το χωριό μας και γιορτάζουμε τον 
Πολιούχο μας, τον Προφήτη Ηλία. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Η ελληνική, αφού εκείνη σπουδάσαμε. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ναι, τη μακεδονική (Πολύ καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι, τους θείους μου, που ήταν με τους αντάρτες και μετά έφυγαν στη Σερβία. Και ο 
πατέρας μου ήταν με τον ελληνικό στρατό, γιατί ήταν φαντάρος τότε. 

 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Τον Εμφύλιο τον δημιούργησαν οι ξένες δυνάμεις. Ο πατέρας μου έλεγε ότι οι Άγγλοι 

έφερναν πολεμοφόδια και σε αυτούς και στους αντάρτες. 
 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
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Μακεδόνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συνέντευξη από Κ.Τ. στις 21-03-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 67 
      

 Φύλο:  Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού 
 

 Επάγγελμα : Συνταξιούχος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα Νηπιαγωγείο και Δημοτικό στη Μελίτη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Πολύ αυστηρό το σύστημα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί, γιατί μας βαρούσαν. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ναι. Καλά είναι, γλεντάει ο κόσμος. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Η ελληνική. 
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 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
Ναι, τη μακεδονική (Πολύ καλή). 

 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι, ο πατέρας μου ήταν στον ελληνικό στρατό και οι θείοι μου με τους αντάρτες. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Όλα τα οργάνωσαν η Αγγλία και η Αμερική. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
  

Μακεδόνας Έλληνας 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συνέντευξη από Μ.Τ. στις 22-03-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 24 
      

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Τελειόφοιτος ΤΕΙ 
 

 Επάγγελμα : Φοιτήτρια 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Έως Γυμνάσιο στη Μελίτη, Λύκειο στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Δεν γίνεται σωστά, φέρει ελλείψεις και το σύστημα χρήζει βελτίωσης. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
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Δεν κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά τους και έτσι οδηγούμαστε στην παραπαιδεία. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Ναι. Στον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μελίτης,  γιατί μου αρέσει να συμβάλλω 
στην τοπική κοινωνία. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ενεργότατα. Εγώ κάνω τα πανηγύρια! Είναι από τις λίγες παραδόσεις που έχουμε 
κρατήσει. Καλό θα ήταν, ωστόσο, να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στη μουσική παράδοση, π.χ. 
να ακούγονται τόσο ντόπια όσο ποντιακά και άλλα. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
   

Ναι. Αγγλικά (Άριστη), Γερμανικά (Καλή), Ντόπια (Καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι, τους προπαππούδες μου. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Μετά από ένα τόσο σημαντικό γεγονός, όπως ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Εμφύλιος 

χειροτέρεψε στο έπακρο τις καταστάσεις. 
 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Γ.Σ. στις 13-09-2019                                                                                      
Προσωπικά στοιχεία: 
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 Ηλικία: 64 
      

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού 
 

 Επάγγελμα : Συνταξιούχος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Μέχρι Στ΄Δημοτικού πήγα στη Μελίτη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Στη Μελίτη η εκπαίδευση ήταν μέτρια. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Οι δάσκαλοι μέτριοι από επιστημονική κατάρτιση. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι, δε μετέχω για να μη χαρακτηρισθώ. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Συμμετέχω στο ντόπιο πανηγύρι, γαιτί με εκφράζει ως ντόπιο. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ντόπια- Μακεδονική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ελληνική (Μέτρια). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
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          Όχι.  
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Ο Εμφύλιος ήταν ένα παιχνίδι των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή μας και παίχθηκε 

εις βάρος των Μακεδόνων. 
 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Είμαι ντόπιος Μακεδόνας, δηλαδή είμαι Μακεδόνας Μακεδόνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Π.Π. στις 13-09-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 46 
      

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης:  Απόφοιτος Εκκλησιαστικού Σχολείου Φλώρινας 
 

 Επάγγελμα: Υπάλληλος ΔΕΗ 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι, μέχρι Δημοτικό πήγα στη Μελίτη και μετά τελείωσα το Εκκλησιαστικό Σχολείο 
Φλώρινας. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Ήταν πολύ αυστηρά. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Αυστηροί. 
 

Πολιτισμός: 
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 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ναι, μου αρέσει γιατί διατηρεί την παράδοση. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ναι, ντόπια (Πολύ καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι. Τον παππού μου που ήταν στους αντάρτες. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Όπως όλοι οι πόλεμοι, έβλαψε τους πιο αδύναμους. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Έλληνας Μακεδόνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Α.Σ. στις 06-09-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 84 
      

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού 
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 Επάγγελμα : Συνταξιούχος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι, μέχρι την Ε΄και Στ΄Δημοτικού, που ήταν μαζί, στη Μελίτη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Πολύ αυστηρή. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί, γιατί μας χτυπούσαν. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ναι και μου αρέσουν πολύ. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ναι, τα ντόπια (Πολύ καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Πολλή φοβία και τρόμος. 

 
Ταυτότητα: 
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 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Ελληνίδα Μακεδόνισσα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Α.Σ. στις 06-09-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 26 
      

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΑΕΙ 
 

 Επάγγελμα : Νηπιαγωγός 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Μέχρι Γυμνάσιο πήγα στη Μελίτη και Λύκειο στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Θεωρώ πως η εκπαίδευση ήταν και είναι πολύ σημαντική για την προσωπική και 
κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Η γνώμη μου για τους δασκάλους μου είναι πως ήταν πρόθυμοι και υποστηρικτικοί, με 
κάποιες εξαιρέσεις. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Μετείχα στον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μελίτης, καθώς ήταν ένας νέος 
σύλλογος, με διαφορετικά κίνητρα από τους ιδρυθέντες. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Παίρνω μέρος στα πανηγύρια, συνήθως ως θεατής. Η γνώμη μου γι΄αυτά είναι πως 
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ψυχαγωγούν το κοινό, όταν δεν ενισχύουν την προπαγάνδα με τραγούδια κατά της Ελλάδας. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλικά (Πολύ καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Πρόκειται για έναν από τους χειρότερους πολέμους στην ιστορία της Ελλάδας, καθώς 

οδήγησε στον διχασμό ενός λαού, αφήνοντας πίσω του τεράστιες απώλειες. 
 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Π.Σ. στις 25-03-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 42 
      

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Επαγγελματικού Λυκείου 
 

 Επάγγελμα : Ελεύθερος Επαγγελματίας. 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
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Μέχρι το Γυμνάσιο πήγα στη Μελίτη και Επαγγελματικό Λύκειο στη Φλώρινα. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  

 
Πολύ αυστηρό το εκπαιδευτικό σύστημα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Ήταν αυστηροί. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Ναι, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελίτης, για λόγους παράδοσης. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ναι, κρατάμε την παράδοσή μας ζωντανή. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Μακεδονική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ελληνική (Πολύ καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Την ιστορία την γράψανε όπως τους συμφέρει. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Μακεδόνας Έλληνας. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Π.Π. στις 14-06-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 41 
       

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΤΕΛ 
 

 Επάγγελμα : Ιδιωτικός Υπάλληλος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη και ΤΕΛ στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Σύστημα αυστηρό και με ελλείψεις. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Αυστηροί. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι.  
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Πηγαίνω στα πανηγύρια και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστούν. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνικά και Μακεδονικά στο σπίτι. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
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Αγγλικά (Καλή γνώση). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Του παππού μου ο αδερφός. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Απαράδεκτο που δεν τους επέτρεψαν να γυρίσουν πίσω. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Μακεδόνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Π.Μ. στις 14-06-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 71 
       

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού 
 

 Επάγγελμα : Συνταξιούχος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα μέχρι Στ΄Δημοτικού στη Μελίτη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Πολύ αυστηρά ήταν, γιατί τρώγαμε ξύλο. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Πολύ αυστηροί. 
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Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι.  
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ναι, συμμετέχω. Είναι ευχάριστο, είναι μια γιορτή. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Τα ντόπια (Μέτρια) και τα γερμανικά (Μέτρια). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Έχω την αδερφή του πατέρα μου, που ήταν από την πλευρά των ανταρτών. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Δεν έφταιγαν αυτοί που έφυγαν. Τους κυνήγησαν. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Έλληνας-Μακεδόνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Σ.Σ. στις 16-06-2019                                                                                       
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 69 
       

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 



191 
 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού. 

 
 Επάγγελμα : Οικιακά. 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Τελείωσα το Δημοτικό στη Μελίτη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Πολύ ωραία η εκπαίδευση. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Μια χαρά ήταν οι δάσκαλοι, γιατί δεν είχα πρόβλημα με τα μαθήματα, ήμουν καλή 
μαθήτρια, αλλά έπεφτε ξύλο. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Όχι. Το φαντάζομαι να γίνεται πολύ διαφορετικά. Τώρα το πανηγύρι είναι κομματική 
υπόθεση, ενώ παλιά χορεύαμε όλοι. Κανένας δεν ξεχώριζε. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ντόπια (Καλή), Γερμανικά (Πολύ καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Έχω τον θείο μου, που ήταν αντάρτης και έφυγε μέσα. 
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 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Αυτοί που ήταν μέσα δεν έφταιγαν. Έφταιγαν αυτοί που ήταν εδώ. 
 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Έχω δύο ταυτότητες που τις αγαπώ και τις δύο. Ο πατέρας μου ήταν από την 

Κωνσταντινούπολη και η μαμά μου Ελληνίδα Μακεδόνισσα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Κ.Τ. στις 14-06-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 61 
       

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού 
 

 Επάγγελμα : Συνταξιούχος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Μέχρι Στ΄Δημοτικού πήγα στη Μελίτη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Έπεφτε πολύ ξύλο. Φοβόμασταν να πάμε σχολείο και οι γονείς φοβόντουσαν να 
μιλήσουν, ενώ τώρα γίνεται το αντίθετο. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
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 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 

 
Πάω στο πανηγύρι. Καλό είναι αλλά με δισταγμό. 

 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ντόπια. Τα μιλάω φαρσί, μη σου πω τελικά ότι αυτή η γλώσσα είναι η μητρική, αλλά δεν 
είχε μακεδονικό σχολείο! 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Έχω έναν θείο που ήταν στους αντάρτες. Από τον πατέρα μου έχω παππού και γιαγιά 
αλλά δεν ξέρω σε ποιά πλευρά ήταν. 

 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Ο Εμφύλιος ήταν μια ανοησία. Δεν ήξεραν τι ήθελαν. Τζάμπα σκοτώνονταν. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Μακεδόνας Έλληνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Ξ.Α. στις 15-06-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 27 
       

 Φύλο:  Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 
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 Επάγγελμα : Οικονομολόγος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Μέχρι το Γυμνάσιο στη Μελίτη και Λύκειο στη Φλώρινα. Συνέχισα σε τμήμα ΑΕΙ στη 
Θεσσαλονίκη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος από την εκπαίδευση. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος από τους δασκάλους. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Όχι. Δεν αποτελεί για εμένα τρόπο διασκέδασης. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Πολύ καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Δε γνωρίζω, δεν απαντώ. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Δεν έχω άποψη. 
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Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
  

Έλληνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Ι.Ι. στις 15-06-2019                                                                                      

Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 37 
       

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Γυμνασίου 
 

 Επάγγελμα : Ιδιωτικός Υπάλληλος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα μέχρι το Γυμνάσιο στη Μελίτη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Πολύ καλά ήταν αλλά από εμάς δεν πήγαινε μπροστά. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Πολύ καλοί. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ναι, καλά είναι. 
 
Γλώσσα: 
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 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ντόπια (Καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Δεν τα ξέρω αυτά καλά. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Έλληνας Μακεδόνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Κ.Α. στις 19-03-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 55 
       

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΑΕΙ 
 

 Επάγγελμα : Συνταξιούχος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα Δημοτικό στη Μελίτη, Α΄ και Β΄ Γυμνασίου στη Φλώρινα και Γ΄ Γυμνασίου στη 
Μελίτη. Ήμουν η πρώτη που πήρε απολυτήριο από το Γυμνάσιο Μελίτης, το οποίο τότε 
ιδρύθηκε. Μετά τελείωσα το Λύκειο και το ΑΕΙ στη Φλώρινα. 
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 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  

 
Πολύ καλή. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Ήταν πολύ καλοί αλλά αυστηροί. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Ναι. Στους Λυγκιστές και στον Σύλλογο Ηπειρωτών. Συμμετέχω γιατί μου αρέσει ο 
χορός, γνωρίζεις ανθρώπους, ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, έχεις επικοινωνία με 
άλλους ανθρώπους. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Όχι. Διαφωνώ κάθετα με τη διοργάνωση, γιατί όταν ήμουν Πρόεδρος στην Κοινότητα 
μου φέρθηκαν άσχημα (οι διοργανωτές), έλεγαν ψέματα. Μου έχουν μείνει απωθημένα. Μου 
δημιουργούσαν προβλήματα. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ντόπια (Καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Έχω. Ο θείος μου ο Λάμπος ήταν στον ελληνικό στρατό και μου έχει πει ο πατέρας μου 
ότι τον έκρυβαν γιατί τον είχε προδώσει στους αντάρτες ο θείος του πατέρα μου. 

 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Ανάλογα από ποιά θέση έβλεπε ο καθένας τον πόλεμο. Αδέρφια με αδέρφια 

σκοτώνονταν. Άσχημο πράγμα. 
 
Ταυτότητα: 
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 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Ελληνίδα από τη Μακεδονία. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Ρ.Α. στις 25-03-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 79 
       

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Μαθητής Νυχτερινού Σχολείου 
 

 Επάγγελμα : Συνταξιούχος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγαινα στο Νυχτερινό Σχολείο στη Μελίτη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Τότε ήταν πολύ αυστηρά. Χαστούκια. Μας χτυπούσαν, γι΄αυτό δεν πήγαινα σχολείο και 
οι αντάρτες γυρνούσανε στα σπίτια και κλέβανε. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Ήταν πολύ αυστηροί. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Όχι. Δε μου αρέσει καθόλου. 
 
Γλώσσα: 
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 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική και Μακεδονική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Όχι.  
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι.  
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Δύσκολα ήταν.  

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Έλληνας Μακεδόνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Α.Γ. στις 25-03-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 76 
       

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού 
 

 Επάγγελμα : Συνταξιούχος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Δημοτικό μόνο, στη Μελίτη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
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Δύσκολα χρόνια ήταν. Ήταν και ο ανταρτοπόλεμος. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Ναι. Πριν πόσα χρόνια ήμουν πρόεδρος στον Σύλλογο Γυναικών. Τον κάναμε για 
εκδηλώσεις και για ενημέρωση στις γυναίκες, ξέρεις... από γυναικολόγο. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Όχι. Κακή εντύπωση έχω, γιατί συμμετέχουν άλλες οργανώσεις. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Μακεδονική (Πολύ καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Στον ανταρτοπόλεμο ο μπαμπάς μου ήταν φαντάρος και αναγκαστικά ήταν με τον 
ελληνικό στρατό. 

 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Πολύ δύσκολα περάσαμε. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

  
Μακεδόνισσα Ελληνίδα 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Γ.Μ. στις 25-03-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 64 
       

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού 
 

 Επάγγελμα: Οικιακά 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Μέχρι Δημοτικό πήγα, στη Μελίτη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Εμείς στα χωράφια πηγαίναμε, δεν πηγαίναμε σχολείο. Όταν πηγαίναμε είχαμε μάθημα 
το πρωί και δύο ώρες το απόγευμα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Οι δάσκαλοι ήταν καλοί. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ναι. Παλιά ήταν πολύ καλά. Τώρα τελευταία δεν είναι ωραία. Πας να ζητήσεις χορό και 
λένε δεν έχει τέτοια, απαγορεύεται αυτός ο χορός εδώ. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
  
Ποντιακή. Και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν Πόντιοι. 
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 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ελληνική (Πολύ καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Νομίζω ο παππούς μου και εκεί τον σκοτώσανε. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Δεν ξέρω. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

 

            Πρώτα Πόντια και μετά Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Α.Γ. στις 25-03-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 44 
       

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Λυκείου 
 

 Επάγγελμα : Ελεύθερος Επαγγελματίας 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Μέχρι Γ΄Γυμνασίου στη Μελίτη και σε ιδιωτικό Λύκειο στη Θεσσαλονίκη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Μια χαρά. 
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 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Ήταν πολύ καλοί. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Όχι. Γίνει δε γίνει δε με νοιάζει. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Όχι. 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Δεν ξέρω. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Καμία. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

 

Έλληνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Ε.Κ. στις 25-03-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 37 
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 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Γενικού Λυκείου 
 

 Επάγγελμα : Ιδιωτικός Υπάλληλος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Μέχρι Γυμνάσιο στη Μελίτη και Λύκειο στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Καλή ήταν η εκπαίδευση. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Καλοί ήταν, όσο τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει εξέλιξη. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Όχι. Η άποψή μου είναι θετική. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι. 
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 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Δεν γνωρίζω. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
                                                                                                                                                                                                                      

Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Ε.Σ. στις 27-03-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 45 
       

 Φύλο: Άνδρας 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Νυχτερινού Γυμνασίου 
 

 Επάγγελμα : Άνεργος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Δημοτικό στη Μελίτη και Νυχτερινό Γυμνάσιο στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Πολύ καλή η εκπαίδευση. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Καλοί, εκτός από μερικούς, γαιτί τρώγαμε ξύλο. Όταν τον βλέπω μου έρχεται να τον 
πατήσω κάτω. Μόνο ένας ήταν πολύ καλός. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
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Ναι, στον ΠΜΣΜ, γιατί θέλω να συνεισφέρω εθελοντικά. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 

Ναι. Καλά είναι, γιατί ξεφεύγεις από την καθημερινότητα. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ντόπια (Καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Δε γνωρίζω. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Άσχημη. 

 
Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

 

Έλληνας 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Σ.Ο. στις 27-03-2019                                                                                     
Προσωπικά στοιχεία: 

 Ηλικία: 26 
       

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΟΑΕΔ 
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 Επάγγελμα : Ιδιωτικός Υπάλληλος 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Μέχρι Γυμνάσιο στη Μελίτη, Λύκειο στη Φλώρινα και ΟΑΕΔ στα Ιωάννινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν είναι επαρκής. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 

Σε γενικές γραμμές μου ήταν αδιάφοροι. Δεν παρήγαγαν ιδιαίτερο έργο. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 

             Παλιότερα συμμετείχα στον ΠΜΣΜ, γιατί μου άρεσαν οι δραστηριότητές του, όπως ο 
χορός. 

 
 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 

 
Ναι, βέβαια. Μου αρέσει το πανηγύρι. 

 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Πολύ καλή), Μακεδονική (Πολύ καλή). 
 
Ιστορία: 

 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι, ο προπάππους μου, που μετά έφυγε ως πολιτικός πρόσφυγας. 
 
 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 

 
Μπερδεμένη άποψη, επειδή δεν το έζησα αλλά και οι ίδιοι που το έζησαν 

αναγκάστηκαν να παραταχθούν με μία από τις δύο πλευρές. 
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Ταυτότητα: 

 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 

 

Εμείς εδώ Μακεδόνες είμαστε. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Μ.Ο. στις 27-03-2019 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 78 

      
 Φύλο: Άνδρας 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού 

 
 Επάγγελμα: Συνταξιούχος 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Τελείωσα το Δημοτικό, στη Μελίτη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Τότε ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολο να πάει να σπουδάσει κάποιος λόγω οικονομικών. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 

 
Οι δάσκαλοι μας φέρονταν πολύ καλά, αν και ήταν δύσκολα και γι΄αυτούς. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Ε, όχι πολύ τώρα. Το πανηγύρι μου αρέσει πάρα πολύ που γίνεται. Μας αντιπροσωπεύει 
όλους και πρέπει να συνεχιστεί, γιατί είναι η παράδοσή μας. 
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Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Η πρώτη λέξη που είπα ήταν μάμο (=μαμά στα σλαβομακεδονικά), ούτε μαμά ούτε 
μπαμπά. Τα μακεδονικά. Και το νηπιατροφείο ήταν από τα πρώτα σχολεία που 
ιδρύθηκαν, για να πηγαίνουμε από μικρά εκεί και να μαθαίνουμε ελληνικά, για να 
ξεχάσουμε τα μακεδονικά 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Γνωρίζω την ελληνικη (Πολύ καλή) και τη γερμανική (Καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Και ποιός δεν έχει από εδώ. Ο πατέρας μου συμμετείχε και έφυγε πολιτκός πρόσφυγας. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Ήταν πόλεμος καταστροφικός. Οι Μεγάλες Δυνάμεις τα είχαν φτιάξει στα μέτρα τους 
και την πλήρωσε ο ντόπιος πληθυσμός, ο μακεδονικός. Αυτό ήταν απάνθρωπο για μας, 
μας ξεκλήρησαν. Ήταν φτιαγμένο. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Μακεδόνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Φ.Τ. στις 27-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 24 

      
 Φύλο: Γυναίκα 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΤΕΙ 

 
 Επάγγελμα: Μεταπτυχιακή Φοιτήρια 
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Εκπαίδευση: 
 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 

 
Ναι. Μέχρι Γυμνάσιο στη Μελίτη, Λύκειο στη Φλώρινα και μέχρι το μεταπτυχιακό στην 
Κοζάνη. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  

 
Πιστεύω ότι υπήρχαν και υπάρχουν ελλείψεις. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 

 
Στο Δημοτικό ήταν μεταδοτικοί και γενικά ΟΚ. Στο Γυμνάσιο μας άφησαν πολλά κενά, 
υπήρχαν ελλείψεις και έτσι έχασα το ενδιαφέρον μου για το μάθημα. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Έπαιρνα, τώρα έχω σταματήσει. Εμείς εδώ έχουμε αυτή την παράδοση. Με αυτή 
μεγάλωσα και αυτή μου αρέσει, παρά τα όσα λέγονται. 

 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Μέτρια), Γερμανική (Καλή), Ντόπια, τα δικά μας (Πολύ καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Δε γνωρίζω. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Δε γνωρίζω. 
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Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Θ.Λ. στις 27-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 27 

      
 Φύλο:  Άνδρας 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΑΕΙ 

 
 Επάγγελμα: Μηχανικός 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη, Λύκειο στη Φλώρινα και Τεχνική Ακαδημία στη 
Θεσσαλονίκη. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  

 
Το επίπεδο της εκπαίδευσης ήταν μέτριο. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 

 
Μέτριοι. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Ναι, στον ΠΜΣΜ, γιατί έχω ενδιαφέρον για τα κοινά. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Ναι. Πολύ καλό που υπάρχουν. 

 
Γλώσσα: 
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 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ναι. Αγγλική (Πολύ καλή) και ντόπια (Μέτρια). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Καμία, λόγω έλλειψης στοιχείων. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Μακεδόνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Π.Λ. στις 27-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 22 

      
 Φύλο: Γυναίκα 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΑΕΙ 

 
 Επάγγελμα: Δασκάλα 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Μέχρι Γυμνάσιο στη Μελίτη, Λύκειο στη Φλώρινα και ΑΕΙ στη Θεσσαλονίκη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
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Μέχρι ένα σημείο της ζωής μου, θεωρούσα πως η εκπαίδευση που δέχτηκα ήταν σε 
λογικά πλαίσια.  
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Πάντοτε υπολογίζοντας τις ηλικίες των δασκάλων μου δικαιολογούσα πολλά 

περιστατικά. Με τα χρόνια, όμως, όλα αντιστράφηκαν. 
 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Μια χρονιά συμμετείχα στην εμφάνιση του ΠΜΣΜ, όμως ήμουν πολύ μικρή. Πλέον δεν 
παίρνω μέρος, ωστόσο είμαι υπέρ στο κάθε περιοχή να έχει μια μέρα, που θα γιορτάζει 
τον πολιούχο της, κάποιο ιστορικό γεγονός, όπως συμβαίνει στη Μελίτη. 

 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Πολύ καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι, τον προπάππου μου από την πλευρά της μητέρας μου. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Αιματηρό γεγονός που διχοτόμησε τη χώρα. Ωστόσο, θα ήθελα να το θυμάμαι ως μια 
προσπάθεια συνέχισης της αντίστασης στην κατοχή. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Δεν έχω- ούτε είχα ποτέ- κανένα εθνικό αίσθημα. Δεν καλλιέργησα τη σκέψη του τι 
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ακριβώς αισθάνομαι, για κάτι που εντελώς τυχαία είμαι. Αγαπώ τον τόπο που 
μεγάλωσα και αυτό είναι όλο. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Ε.Ι. στις 27-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 25 

      
 Φύλο: Άνδρας 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Λυκείου 

 
 Επάγγελμα: Φοιτητής. 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Μέχρι Γυμνάσιο στη Μελίτη και Λύκειο στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Μέτρια. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 

 
Εγώ πέτυχα καλούς, διαβασμένους και όχι τόσο αυστηρούς δασκάλους. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Μέτρια. Η γνώμη μου μέτρια και αυτή. Τα πανηγύρια πρέπει να έχουν άλλη μορφή και 

όχι αυτή που έχει της Μελίτης. 
   

Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική. 
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 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 

 
Αγγλική (Πολύ μέτρια). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Άσχημη. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Έλληνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Ι.Τ. στις 27-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 38 

      
 Φύλο: Άνδρας 

 
 Τόπος Κατοικίας: Φλώρινα 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΑΕΙ 

 
 Επάγγελμα: Ελεύθερος επαγγελματίας 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Μέχρι Γυμνάσιο στη Μελίτη, Λύκειο στη Φλώρινα και ΑΕΙ στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Υπήρχε έλλειψη σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία, ήταν γεγονός η εγκληματική 
απομόνωση των μαθητών με έλλειψη αντανακλαστικών και μαθησιακά προβλήματα. 
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 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης διδασκόντων, έλλειψη εναλλακτικών μορφών    

διδασκαλίας από πλευράς τους και τιμωριτική προσέγγιση της ύλης. Έλλειψη ενδιαφέροντος 
για τη διεύρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντίληψη του ρόλου του εκπαιδευτικού ως 
ρόλου δημοσίου υπαλλήλου. 

 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Ναι. Στον Σύλλογο Ελπίδα, γιατί εντασσόταν στα πλαίσια της ενασχόλησης παιδιών και 
εφήβων με εναλλακτικές εξωσχολικές δράσεις. Οι σύλλογοι προσέφεραν εναλλακτική 
διέξοδο από την καθημερινή ρουτίνα ενός χωριού και διεύρυνση του πνεύματος. 
Παρείχε εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια χορού, ανάγνωσης βιβλίων, κτλ. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Ναι. Είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης και συνάντησης της κοινότητας. Επίσης, 

ενισχύουν την τοπική οικονομία και σε κάποιες περιπτώσεις προάγουν τον πολιτισμό. 
 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Πολύ καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Αρνητική. Κόσμος εκδιώχθηκε και έδιωξε, καταπάτησε και καταπατήθηκε. Ήταν 
αναπόφευκτη συνέπεια του τέλους του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου για κάθε χώρα, που 
έπρεπε να συνταχθεί με μία από τις ήδη διαμορφωμένες δυνάμεις. Το δίλημμα Ανατολή 
ή Δύση κόστισε ανθρώπινες απώλειες. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 
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Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Έλληνας πολίτης με ποντιακές και σλαβομακεδονικές καταβολές. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Α.Ι. στις 27-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 35 

      
 Φύλο: Γυναίκα 

 
 Τόπος Κατοικίας: Φλώρινα 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Γενικού Λυκείου 

 
 Επάγγελμα: Πωλήτρια 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Μέχρι Γυμνάσιο Μελίτη και Λύκειο Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Ικανοποιητική. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 

 
Είχαμε πολύ καλούς δασκάλους, τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συμπεριφορά. 

Ωραίες αναμνήσεις! 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Συμμετείχα πιο παλιά στον ΠΜΣΜ. Μου άρεσε να συμμετέχω. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Παλιά ναι. Τώρα όχι άλλο, γιατί δε μένω πλέον Μελίτη. 
 

Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
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Ελληνική. 
 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Καλή), ντόπια (καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Νομίζω πως ναι. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Έφυγαν αθώοι άνθρωποι. Λυπηρό. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Ελληνίδα χριστιανή. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Ε.Μ. στις 27-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 26 

      
 Φύλο: Γυναίκα 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΤΕΙ 

 
 Επάγγελμα: Άνεργη 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Δημοτικό και Γυμνάσιο Μελίτη, Λύκειο Φλώρινα και ΤΕΙ Σέρρες. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Ικανοποιητική όμως με ελλείψεις. 
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 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 

 
Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν ικανοποιητικού βαθμού. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Ναι. Στον Αθλητικό Σύλλογο Μελίτης. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Ναι, σαν επισκέπτης. Θα ήθελα τα επόμενα χρόνια να γίνεται πανηγύρι για όλο το 

χωριό, να ικανοποιεί όλες τις παραδόσεις, από Πόντιους, Μακεδόνες μέχρι Θρακιώτες και να 
μην είναι μονόπλευρο. 

 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Πολύ καλή), Σλάβικα (Καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Σκοτώθηκαν και μετανάστευσαν άνθρωποι για συμφέροντα άλλων. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Σ.Κ. στις 27-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
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 Ηλικία: 24 
      

 Φύλο: Γυναίκα 
 

 Τόπος Κατοικίας: Χίο 
 

 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΤΕΙ 
 

 Επάγγελμα: Άνεργη 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Ναι. Μέχρι Γυμνάσιο στη Μελίτη, Λύκειο στη Φλώρινα και σπούδασα στη Χίο. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Τα τμήματα ήταν σχετικά χαμηλά σε αριθμό, γεγονός που βοηθούσε στην πιο εύκολη 

απορρόφηση των γνώσεων που προσέφερε ο δάσκαλος/α. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Οι δάσκαλοι ως επί των πλείστων ήταν αρκετά χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο και μας 

έκαναν να νιώθουμε μια μεγαλύτερη οικειότητα ως προς τους ίδιους. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Συμμετείχα στον ΠΜΣΜ, γιατί μέσα από αυτόν μάθαινα στοιχεία παράδοσης. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Ναι, συμμετείχα. Αποτελούν κύρια πηγή διασκέδασης, η οποία πηγάζει από την παλιά 

παράδοση της περιοχής. Διαφωνώ, όμως, με τα πανηγύρια που περιέχουν ξενόφερτα στοιχεία 
αυτής. 

 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
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Ναι. Ντόπια (Πολύ καλή) και αγγλική (Πολύ καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι, τον προπάππου μου. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Ήταν η ακραία λύση σε ακραίες καταστάσεις. Όλοι πρέπει να έχουμε την ελευθερία να 
εκφράζουμε αυτά που πιστεύουμε και να σεβόμαστε αυτά που πιστεύουν οι άλλοι. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Άνθρωπος με διαφορετική ταυτότητα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Μ.Π. στις 27-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 58 

      
 Φύλο: Γυναίκα 

 
 Τόπος Κατοικίας: Σιταριά Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Δημοτικού 

 
 Επάγγελμα: Οικιακά  

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Στο Δημοτικό Σχολείο Μελίτης. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Η εκπαίδευσή μας ήταν ολοκληρωμένη σε όλα τα επίπεδα γνώσεων. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 

 
Οι δάσκαλοί μας ήταν αυστηροί, όμως πολύ καλοί στη δουλειά τους και με μεγάλη 
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μεταδοτικότητα. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Δεν παίρνω μέρος. Τα πανηγύρια συνεχίζουν τα έθιμα και τις παραδόσεις. 
 

Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Γαλλική (Μέτρια). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ο θείος μου συμμετείχε, ο αδερφός του πατέρα μου. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Έφερε διχασμό στη χώρα μας και είχε δύσκολες συνέπειες. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Κ.Γ. στις 27-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 41 

      
 Φύλο: Γυναίκα 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 
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 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΑΕΙ 

 
 Επάγγελμα: Δημόσιος Υπάλληλος 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη και συνέχισα στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Δεν ήμουν ικανοποιημένη. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 

 
Δεν έτυχα καλούς δασκάλους. Δε διδάχτηκα ποτέ γραμματική. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Δεν είμαι μέλος σε κάποιο σύλλογο, αλλά μερικές φορές συμμετέχω σε δράσεις 
συλλόγων. Μου αρέσει να ενισχύεται το κοινό καλό. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Όχι, δεν παίρνω μέρος. Αλλά μου αρέσουν, γιατί είναι μέρος της κουλτούρας μας. 
 

Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Καλή), Ισπανική (Μέτρια). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι. Ο παππούς μου συμμετείχε. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
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Ο Εμφύλιος δεν έπρεπε να γίνει, χάθηκε πολύς κόσμος άδικα, διαλύθηκαν οικογένειες, 
λεηλατήθηκαν περιουσίες. Γενικά υπήρξε διχασμός και ο τόπος μας, κυρίως, έμεινε 
πολύ πίσω. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Ελληνίδα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Γ.Μ. στις 07-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 24  

      
 Φύλο: Γυναίκα 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΙΕΚ 

 
 Επάγγελμα: Άνεργη 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη και συνέχισα στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Αρκετά ευχαριστημένη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Έχω μείνει αρκετά ευχαριστημένη από τους δασκάλους του Δημοτικού. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Όχι, δε συμμετέχω. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
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Ναι. Είναι πολύ ωραίο να διατηρούμε τα ήθη και τα έθιμα, αρκεί να μην είμαστε 

φανατικοί και, γενικότερα, να λειτουργούμε σαν ομάδα και όχι ατομικά. 
 

Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Πολύ Καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Φυσικά και ήταν λάθος. Ποιός πόλεμος είναι σωστός άλλωστε. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Όλοι είμαστε άνθρωποι. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Μ.Κ. στις 07-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 22 

      
 Φύλο: Γυναίκα 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Λυκείου 

 
 Επάγγελμα: Φοιτήτρια 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
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Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη και συνέχισα στη Φλώρινα. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  

 
Γενικά είμαι ευχαριστημένη. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Οι δάσκαλοι πλήρως ενημερωμένοι και πολύ φιλικοί προς τα παιδιά. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Αποφεύγω τα περισσότερα πανηγύρια, ωστόσο μερικά που τιμούν τα έθιμα και τις 

παραδόσεις και σέβονται τους παρευρισκομένους με ελκύουν στο να τα επισκεφθώ. 
 

Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Πολύ καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Δυστυχώς δε γνωρίζω αρκετά γύρω από αυτό. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
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Ελληνίδα. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Δ.Τ. στις 07-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 24 

      
 Φύλο: Άνδρας 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Τελειόφοιτος ΑΕΙ 

 
 Επάγγελμα: Φοιτητής 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη και συνέχισα στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Το σύστημα έχει πολλές ελλείψεις. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Γενικά ήταν καλοί. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Παίρνω μέρος. Είναι εντάξει. 
 

Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
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Αγγλική (Πολύ καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Καμία. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Έλληνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Α.Σ. στις 07-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 43 

      
 Φύλο: Άνδρας 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΑΕΙ 

 
 Επάγγελμα: Φιλόλογος 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη και συνέχισα στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Καλή. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Πολύ καλοί. 
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Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Όχι ιδιαίτερα. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Ναι, μου αρέσουν πολύ.  
 

Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Πολύ καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι, τον προπάππου μου. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Ήταν μια δύσκολη εποχή. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Έλληνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Ε.Ρ. στις 07-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 48 

      
 Φύλο: Γυναίκα 

 
 Τόπος Κατοικίας: Λουξεμβούργο 
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 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Λυκείου 
 

 Επάγγελμα: Άνεργη 
 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη και συνέχισα στη Φλώρινα και στο ίδρυμα 
Ευκλείδη στη Θεσσαλονίκη. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  

 
Καλή. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αξιόλογοι για τη θέση που είχαν και αξιοπρεπείς. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Όχι απαραίτητα. 
 

Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Γαλλική (Πολύ καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ειλικρινά, δεν γνωρίζω. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
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Οποιοσδήποτε Εμφύλιος αποφέρει πολλά δεινά. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Ελληνίδα φυσικά! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Ε.Λ. στις 07-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 26 

      
 Φύλο: Γυναίκα 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος Λυκείου 

 
 Επάγγελμα: Πωλήτρια  

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη και συνέχισα στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Το εκπαιδευτικό σύστημα είχε και έχει πολλές ελλείψεις. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Σπάνιο είδος ο δάσκαλος που έχει μεταδοτικότητα, γνώση και εξέλιξη. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Όχι πια. Παλιά συμμετείχα σε χορευτικό τμήμα παραδοσιακών χορών. Χορεύω γιατί ο 
χορός είναι έκφραση. Εκφράζομαι μέσα από την κίνηση, τη μουσική και τους στίχους. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Ναι. Οι παλιοί θυμούνται τα δικά τους και οι νέοι μαθαίνουν την ιστορία που έχει κάθε 
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πανηγύρι. 
 

Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Μέτρια), Ντόπια (Καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι, απ’ όσο γνωρίζω. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Τελείωσε ποτέ; 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Άνθρωπος. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Θ.Α. στις 08-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 26 

      
 Φύλο: Άνδρας 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Απόφοιτος ΕΠΑΛ 

 
 Επάγγελμα: Αγρότης 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη και συνέχισα στη Φλώρινα, στο ΕΠΑΛ. 
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 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  

Πολύ καλή. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Και οι δάσκαλοι πολύ καλοί. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Όχι. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Παίρνω γιατί μου αρέσει ο χορός. 
 

Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Ντόπια (Πολύ καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Πολλούς, αλλά δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Δεν έχω ασχοληθεί. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Μακεδόνας Έλληνας. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Χ.Δ. στις 08-03-2020 
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Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 24 

      
 Φύλο: Γυναίκα 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Τελειόφοιτος ΑΕΙ 

 
 Επάγγελμα: Σπουδάστρια 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη και συνέχισα στη Φλώρινα. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
 
Η εκπαίδευση είναι πολύτιμο αγαθό. Ωστόσο, στη χώρα μας θα έλεγα πως η 

εκπαίδευση δεν έχει εξελιχθεί τόσο όσο σε άλλες χώρες. Θεωρώ πως το εκπαιδευτικό σύστημα 
πρέπει να εξελιχθεί καινα προσαρμοστεί στις νεωτεριστικές ανάγκες του πολιτισμού μας. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 

 
Οι δάσκαλοι πολλές φορές ακολουθούν πιστά την εγκύκλιο και την ύλη που πρέπει να 

βγάλουν σύμφωνα με το Υπουργείο, με αποτέλεσμα να «τρέχουν» τα μαθήματα, κάτι που 
μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό για τους μαθητές. 

 
Πολιτισμός: 

 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 
 
Μετείχα παλαιότερα στον ΠΜΣΜ, πλέον όχι. Δεν ταίριαζα σε εκείνο το περιβάλλον! 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Ναι, λαμβάνω μέρος στα πανηγύρια. Μου αρέσει που συνεχίζεται η παράδοση του 

τόπου μας. Πόσο μάλλον που νέα παιδιά είναι πρόθυμα να μάθουν τις ρίζες τους και να 
μεταβιβάσουν στις επόμενες γενιές τα ήθη και τα έθιμα. 

 
Γλώσσα: 

 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 
 
Ελληνική. 
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 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 

 
Αγγλική (Πολύ καλή). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Όχι. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Ο Εμφύλιος είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια χώρα. Αδέρφια πολέμησαν 
μεταξύ τους απο διαφορετικά σταρτόπεδα, ουσιαστικά για να υποστηρίξουν μια 
ιδεολογία, με τη θέλησή τους ή χωρίς. Χάνεται αθώος λαός κάτω από τα σχέδια 
πολιτικών σκοπιμοτήτων. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Ελληνίδα Μακεδόνισσα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συνέντευξη από Ν.Γ. στις 08-03-2020 

Προσωπικά στοιχεία: 
 Ηλικία: 25 

      
 Φύλο: Άνδρας 

 
 Τόπος Κατοικίας: Μελίτη Φλώρινας 

 
 Επίπεδο Μόρφωσης: Τελειόφοιτος ΤΕΙ 

 
 Επάγγελμα: Φοιτητής 

 
Εκπαίδευση: 

 Πήγατε σχολείο; Πού πήγατε; 
 

Πήγα Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Μελίτη και συνέχισα στη Φλώρινα κα έπειτα στο ΤΕΙ 
Κοζάνης. 

 
 Ποιά η γνώμη σας για την εκπαίδευση;  
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Γενικά καλή. 
 

 Ποιά η γνώμη σας για τους δασκάλους σας; 
 
Υπήρχαν δάσκαλοι που έκαναν καλά το μάθημά και μάθαιναν γενικά πράγματα στους 

μαθητές και άλλοι που απλά έκαναν το επάγγελμά τους ρουτίνα. 
 

Πολιτισμός: 
 Μετέχετε σε πολιτιστικούς συλλόγους; Σε ποιούς και γιατί; 

 
Ναι, στον ΠΜΣ Φλάμπουρου, γιατί μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί απ΄όταν ήμουν 
μικρός και η παράδοση δεν πρέπει να πεθάνει ποτέ. 
 

 Παίρνετε μέρος στα πανηγύρια; Ποιά η γνώμη σας γι' αυτά; 
 
Ναι. Πρέπει να συνεχίσουμε την παράδοση με τον σωστό τρόπο και όχι με τη μέθοδο 

προπαγάνδας που μερικοί επιλέγουν. 
 

Γλώσσα: 
 Ποιά η μητρική σας γλώσσα; 

 
Ελληνική. 
 

 Γνωρίζετε και δεύτερη γλώσσα; Πώς κρίνετε τη γνώση της; Καλή – Μέτρια - Πολύ καλή. 
 

Αγγλική (Μέτρια). 
 

Ιστορία: 
 Έχετε συγγενείς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο; 
 

Ναι, έχω τον προπάππου μου. 
 

 Τι άποψη έχετε σχηματίσει γύρω από αυτό; 
 

Ό,τι χειρότερο μπορεί αν συμβεί σε μια χώρα. Χειρότερο ίσως και από κάποιον 
παγκόσμιο πόλεμο. 
 

Ταυτότητα: 
 Στο χωριό μας έχουν κατοικήσει και κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες. 

Εσείς τι αισθάνεστε ότι είστε; 
 
Είμαι και νιώθω Έλληνας. 
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