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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Βασικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι να συγκεντρωθούν, να αναλυθούν και να 

ερμηνευτούν οι απόψεις των κατοίκων του χωριού Σεβαστειανών Πέλλας ως προς 

την ιστορία του χωριού και την προέλευση των κατοίκων του. Η έρευνα αυτή, έγινε 

στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας. Το μέσο που 

χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη, που 

πραγματοποιήθηκε σε 10 μονίμους κατοίκους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, 

καθώς και η ερμηνεία και ανάλυσή τους, θα αποτελέσουν σημαντική πηγή άντλησης 

στοιχείων και πληροφοριών για την τοπική ιστορία.  

 Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η μελέτη των θεμάτων σχετικά με την έννοια 

της τοπικής ιστορίας, όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Η εν 

λόγω εργασία βασίστηκε σε έξι κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες 

για την έννοια του τόπου και τις διαστάσεις της τοπικής ιστορίας, ενώ το δεύτερο 

αναλύει την έννοια της προφορικής ιστορίας και την αξιοποίησή της στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ακολουθεί η σημασία της συνέντευξης ως βασικού 

ερευνητικού εργαλείου συλλογής πληροφοριών για την έννοια του τόπου γενικότερα. 

Τα τρία τελευταία κεφάλαια εστιάζουν αποκλειστικά στην ιστορία του χωριού 

«Σεβαστειανά», περιγράφοντας το περιβάλλον, την προέλευση των προσφύγων 

κατοίκων, την ενασχόλησή τους, καθώς και την ιστορία και ίδρυση του πολιτιστικού 

συλλόγου «Πυρρίχειος», ως φορέα και συνεχιστή της παράδοσης. Παρατίθενται τα 

μέλη του συλλόγου, οι δράσεις του, καθώς και αρχεία και φωτογραφίες αυτών. 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται οι δραστηριότητες, στα πλαίσια 

εκπαιδευτικής δράσης, γνωριμίας των νέων με την τοπική παράδοση και τα ήθη και 

έθιμα του χωριού. Τα παραρτήματα περιέχουν την απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων 

των κατοίκων του χωριού και  φωτογραφίες διαφόρων πολιτιστικών του μνημείων 

και σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

1.1. Η έννοια του τόπου 

Η λέξη τόπος έχει μια σαφή γεωπολιτική σημασία. Στην καθομιλουμένη 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια έκταση γης ακαθόριστου μεγέθους, ως συνώνυμο 

των λέξεων χώρος, θέση ή μέρος. Ευρύτερα τόπος μπορεί να είναι η διοικητική 

περιφέρεια (νομός, επαρχία, δήμος) ή μια γεωγραφική ενότητα, συνήθως γύρω από 

ένα ορισμένο σημείο αναφοράς. Σπάνια (ιδίως στη λογοτεχνία) η λέξη τόπος 

χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της λέξης κράτος σε αντιδιαστολή με εκείνον 

κάποιου άλλου ή κάποιων άλλων. Η λέξη τόπος, σε μια πρώτη ανάλυση, φαίνεται να 

δηλώνει ότι για τον ορισμό της περιοχής μελέτης λαμβάνονται υπόψη τα 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά του τοπίου. Αυτό ως ένα 

βαθμό είναι κατανοητό, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι αντιλήψεις των ανθρώπων 

για το χώρο τους διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και ανά χρονική περίοδο και, 

επομένως, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια τη χρήση του χώρου καθώς και 

τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διασυνδέσεις των οικιστικών μονάδων που 

περικλείει, τουλάχιστον πριν τον ερευνήσουμε διεξοδικά (Bintliff & Snodgrass 1985). 

Ένας σύγχρονος κλάδος της αρχαιολογίας, η αρχαιολογία του τοπίου, ξεκινά την 

έρευνα του παρελθόντος από το τοπίο για να καταλήξει στη μελέτη των θέσεων, τη 

χρονολόγησή τους και τον καθορισμό των μεταξύ τους σχέσεων. Ξεφεύγοντας από 

τις συμβατικές μεθοδολογίες της παραδοσιακής αρχαιολογίας, η αρχαιολογία του 

τοπίου δεν περιορίζεται στα ευρήματα μιας ανασκαφής, αλλά μελετά όλο το χώρο 

που έλαβε κατά το παρελθόν χώρα η ανθρώπινη δράση (κατοίκηση, γεωργία, 

κτηνοτροφία, κυνήγι, εμπόριο) δηλαδή το τοπίο (Παπαγιαννόπουλος 1999). Θέματα 

όπως η ιστορία της υπαίθρου, η εγκατάσταση των κατοίκων, οι πληθυσμιακές 

μεταβολές, η αγροτική οικονομία, οι επιπτώσεις του κλίματος κτλ. καθορίζουν τις 

επιλογές των ανθρώπων που ζουν σε μια κοινωνία και εξετάζονται για να 

διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο προφίλ αυτής της κοινότητας (Φραγκούλης & 

Φραντζή 2010). 
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1.2. Η έννοια της κοινότητας 

Ο όρος «τοπική κοινότητα» είναι ασαφής τόσο ως προς την έκταση που εννοείται 

κάτω από τον όρο «τοπική» όσο και ως προς την ποιότητα των σχέσεων (πολιτιστική 

ταυτότητα, ομαδοποιήσεις, συγκρούσεις κτλ) που χαρακτηρίζουν το σύνολο των 

μελών της. Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι ο όρος «κοινότητα» είναι θεμελιώδης 

για την τοπική ιστορία. Γενικά ή ειδικά θέματα τοπικής ιστορίας εξετάζονται στο 

σύνολο των λειτουργιών μιας κοινότητας. Απαραίτητη σε αυτό το σημείο είναι η 

διευκρίνιση του όρου της τοπικής ιστορίας. 

 Στην καθημερινή γλώσσα, η λέξη χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον πρώτο 

βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπό αυτή την έννοια, η κοινότητα έχει 

συγκεκριμένα όρια, βάσει των ιδιοκτησιών των κατοίκων ενός χωριού και 

των συνοικισμών του αλλά και φυσικά όρια (ποτάμια, χαράδρες, λόφοι…) 

που σηματοδοτούν τη μέγιστη έκταση που μπορούν να καταλάβουν οι 

δραστηριότητες των κατοίκων των οικιστικών μονάδων. Αντιστρόφως, ο 

πληθυσμός μιας τέτοιας μονάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 

διαθέσιμη έκταση. Η έκταση που καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες των 

κατοίκων μιας οικιστικής μονάδας λέγεται ζωτικός χώρος. 

 Στην παραδοσιακή της έννοια, η λέξη κοινότητα δηλώνει μια μικρή κοινωνία 

ανθρώπων, τις σχέσεις μεταξύ των μελών της και το χώρο στον οποίο 

κατοικούν. Εννοιολογικά κοντινή είναι και η χρήση της λέξης κοινότητα ως 

μια ανθρώπινη ομάδα με ορισμένους δεσμούς, όπως η κοινότητα του 

σχολείου. Χρησιμοποιούμε τον όρο «κοινότητα» ή «μαθητική κοινότητα» για 

να δηλώσουμε την κοινωνία των μαθητών, σε διάκριση από εκείνη των 

εκπαιδευτικών ή των γονέων, που έχει το δικαίωμα να εκλέγει τους δικούς 

της αντιπροσώπους και να συμμετέχει στις αποφάσεις που την αφορούν. 

 Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, η έννοια της κοινότητας έχει 

διευρυνθεί, χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ευρύτερους σχηματισμούς ή 

ενώσεις (πχ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια Κοινότητα) και συνδέεται με 

την ιδέα της προσέγγισης των λαών, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της 

ειρηνικής συνύπαρξης των ατόμων και των πολιτισμών. 
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1.3. Η έννοια της ιστορίας 

Στην «αρχαιολογία της γνώσης» ο Foucault, επιχείρησε μια στρωματογραφική 

προσέγγιση του ιστορικού νοήματος και ανέδειξε την ιστορικότητα, την 

αναδρομικότητα, την επιλεκτικότητα και τη σχετικότητα των εννοιολογικών 

κατασκευών, των κοσμοθεωρήσεων και των περιγραφικών αποφάνσεων αίροντας την 

ψευδεπίγραφη αναφορικότητα (Foucault 1987; Κόκκινος 2003). Στο πεδίο αυτό η 

ιστορική μνήμη και η χρήση της γλώσσας αποδίδουν εμπειρίες και βιώματα απλών 

ανθρώπων, την καθημερινότητα και την συνάρτησή τους με την ιστορία: έτσι η 

μνήμη μέσω ανάκτησης της βιωμένης εμπειρίας μετασχηματίζεται σε νέα μορφή 

συνείδησης (Λιάκος 2011). Για τους παραπάνω λόγους επιλέχθηκε πέρα από την 

παραδοσιακή, αρχειακή, ιστορική έρευνα, η προφορική ιστορία και η συλλογή 

συνεντεύξεων. 

 

Η προφορική ιστορία μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε γεγονότα, 

συναισθήματα, στάσεις και τρόπους ζωής που έχουν μείνει κρυμμένα από την 

ιστορία, και να δημιουργούμε έτσι πιο ζωντανές εικόνες του παρελθόντος μας. Η 

προφορική ιστορία μπορεί να ζωντανέψει τις εμπειρίες ανθρώπων και να φέρει με 

αυτό τον τρόπο κοντά τις γενεές. Μετά τις ραγδαίες δημογραφικές αλλαγές, τις 

σοβαρές κοινωνικές μεταβολές που συνέβησαν στην ελληνική ύπαιθρο, καθιστούν 

ιδιαιτέρως σημαντική την προφορική παράδοση. Μέρος της προφορικής παράδοσης 

είναι και τα τοπωνύμια, τα οποία μπορούν να παράσχουν ποικίλες πληροφορίες για 

την ιστορία του οικισμού και της περιοχής (Τσότσος 2012)   

 

Οι επιμέρους διακρίσεις της (όπως γενική, εθνική ή τοπική ιστορία) απορρέουν από 

την οπτική γωνία θεώρησης του γνωστικού αντικειμένου και της ιστορικής 

πραγματικότητας, καθώς τα γεγονότα περιγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται 

από τον ερευνητή με βάση την οπτική γωνία από την οποία ενδιαφέρεται να τα 

προσεγγίσει (Ασωνίτης & Παππάς 2006). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η τοπική ιστορία 

αποτελεί ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης του ανθρώπινου παρελθόντος από την άποψη 

της κλίμακας, καθώς ο χώρος αναφοράς της τοποθετείται μεταξύ της γενικής ιστορίας 

και της οικογενειακής ή της βιογραφίας. Το ενδιαφέρον της τοπικής ιστορίας 

εστιάζεται λοιπόν σε έναν περιορισμένο χώρο αναφοράς και η προσοχή της 

στρέφεται κυρίως σε μικρές κοινωνικές ομάδες.  
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Το τοπωνύμιο ως προϊόν γλωσσικής πράξης εντασσόμενο μέσα σε ένα ιστορικό - 

πολιτικό πλαίσιο, αποτελεί μια ιστορική έννοια με πολυδιάστατη σημασιολογική 

φόρτιση. Στο εννοιολογικό αυτό σεσημασμένο προστίθεται και η διαδικασία 

μετονομασίας των τοπωνυμίων, ανάμεσα μάλιστα σε διαφορετικούς γλωσσικούς 

κώδικες. Όπως συμπεραίνει ο Κόκκινος (2003) «… δεν υπάρχουν ουδέτερες 

ιστορικές έννοιες, λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για ιστορικά προσδιορισμένες 

διανοητικές κατασκευές με συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο ανάδυσης και εγγενές 

ιδεολογικό φορτίο, οι οποίες προκύπτουν από τον ατέρμονα διάλογο παρόντος – 

παρελθόντος και έρχονται να εκφράσουν νέα ιστορικά μορφώματα». 

Οι  γραπτές πηγές μπορούν να εμπλουτισθούν από την προφορική συνέντευξη, 

ηχητικές μαρτυρίες, φωτογραφικό υλικό, αρχεία ραδιοφωνικών σταθμών, 

κινηματογραφικές πηγές, παλαιά αντικείμενα καθημερινής χρήσης (Ασωνίτης & 

Παππάς 2000). Οι πηγές πληροφόρησης μπορούν να είναι : δημοσιευμένα άρθρα, 

βιβλία, τοπικός Τύπος, έγγραφα των κατά τόπους πνευματικών ιδρυμάτων, 

λογοτεχνικά έργα με ταξιδιωτικό περιεχόμενο.  Η τοπική Ιστορία, αποτελεί βασικό 

εργαλείο για την κατανόηση της γενικής ιστορίας και την εμπέδωση της 

χρησιμότητας της. Ως πεδίο έρευνας η τοπική Ιστορία, διαγράφει μια πορεία από το 

συγκεκριμένο στο αφηρημένο, από τα κοντινά στα μακρινά, από τα τωρινά στα 

περασμένα, από τα αισθητά στα νοητά (Ανδρέου & Βαμβακίδου 2006). 

 

1.4. Ιστορικός χρόνος 

Η μελέτη της ιστορίας δεν αφορά μόνο στην εξέταση του παρελθόντος. Το παρελθόν 

βέβαια δίνει πολλές αφορμές για να μελετήσει κανείς την ιστορία του τόπου του. 

Σημείο αναφοράς δεν είναι τα περασμένα αλλά το παρόν, αφού σε αυτό στεκόμαστε 

για να προσεγγίσουμε το παρελθόν. Ακόμα και όταν μιλάμε για περασμένα γεγονότα, 

η αξία τους έγκειται στη σύγκριση με το σήμερα και τη γνώση που έχουμε για τις 

δεδομένες συνθήκες στις οποίες ζούμε. Ξεκινώντας από το παρόν πηγαίνουμε στο 

παρελθόν και ως φορείς του παρόντος χρόνου καθώς και των προσδοκιών μας για το 

μέλλον, περιγράφουμε, κρίνουμε και ερμηνεύουμε την ιστορία (Παπαγιαννόπουλος 

1999). Αντίθετα με όσα εφάρμοζαν παλαιότεροι ιστορικοί, οι οποίοι σταματούσαν τη 

διήγηση των γεγονότων αρκετά χρόνια πριν την εποχή τους, οι σύγχρονοι ιστορικοί 
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προχωρούν την εξιστόρηση των γεγονότων μέχρι το σήμερα, συμπεριλαμβάνοντας σε 

αυτή και τις μελλοντικές προοπτικές. Στη σύγχρονη προσέγγιση της ιστορικής 

πραγματικότητας, η έννοια του χρόνου προσεγγίζεται και στις τρεις διαστάσεις της: 

στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, θεωρώντας ότι τα τρία αυτά επίπεδα είναι 

ισοδύναμα και ισοβαρή, αλληλένδετα και αναπόσπαστα στην ερμηνεία της ιστορίας 

ενός τόπου (Friedman 1992). 

 

1.5. Τοπική Ιστορία 

Θέλοντας να διατυπώσουμε έναν ορισμό για την τοπική ιστορία θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι η τοπική ιστορία εξετάζει: 

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

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου της. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ορατά, όταν 

τα παραβάλλουμε με τα χαρακτηριστικά των άμεσα γειτονικών περιοχών της, τα 

οποία ασκούν ορατή επίδραση στη ζωή των κατοίκων της, 

2) την Ιστορία μιας μικρής κοινωνίας ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν σε μια 

γεωγραφική περιοχή και έχουν κοινές μνήμες, παραστάσεις και συνήθειες εμφανώς 

διακριτές από εκείνες των κατοίκων γειτονικών περιοχών, 

3) την Ιστορία των γεγονότων και των προσώπων που σχετίζονται με τη μικρή αυτή 

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

4) την Ιστορία όλων των καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας που 

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

κοινότητας ανθρώπων που κατοικεί εκεί, ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι αυτοί 

έχουν άμεση σχέση συγγένειας ή καταγωγής ή κοινής διαμονής με αυτούς που τα 

δημιούργησαν (Παπαγιανόπουλος κ.ά. 1999∙Φραγκούλης & Φραντζή 2010). 

 

1.6. Τοπική ιστορία και σύγχρονη κοινωνία 

Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, της Ενωμένης Ευρώπης και της 

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

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

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

καινούρια στοιχεία. Η τοπική ιστορία αποτελεί ένα μέσο άμυνας ενάντια στην 
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πολιτισμική αλλοτρίωση αλλά και έναν τρόπο ανάπτυξης της εκτίμησης και 

αποδοχής της διαφορετικότητας (Ανδρέου & Βαμβακίδου 2006). 

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

δυνατότητα σύνδεσης του ιστορικού ορίζοντα των εκπαιδευομένων – σε τοπικό, 

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

αποκτά παροντική διάσταση και συμβάλλει στη διεύρυνση της ταυτότητας του 

σύγχρονου ανθρώπου (Λεοντσίνης 2003; Λεοντσίνης & Ρεπούση 2001). 

 Μέσα από τον εντοπισμό των τοπικών ιδιαιτεροτήτων προάγεται η αναγνώριση της 

πολυμορφίας ως πολύτιμου φορέα ανάδειξης του πολιτισμικού πλούτου μιας 

συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή μιας χώρας γενικότερα (Ασωνίτης & Παππάς 

2006). 

Η τοπική ιστορία δεν προάγει τον τοπικισμό. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων 

τοπικής ιστορίας αναγνωρίζεται η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στη νοοτροπία, στις 

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

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

σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας των άλλων, συμβάλλει στη 

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

την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ισότητα των φύλων και των φυλών (Ανδρέου 1998). 

 Για την αποφυγή της καλλιέργειας τοπικιστικού πνεύματος κατά την επεξεργασία 

θεμάτων τοπικής ιστορίας προτείνονται: 

α) συγκριτική τοπική ιστορία (τόπων, προσώπων, γεγονότων, κοινωνικο-οικονομικών 

καταστάσεων) μέσω της οποίας υπηρετούνται οι σκοποί της αγωγής για την ειρήνη, 

υλοποιείται η στροφή της σύγχρονης διδακτικής προς τη διεθνικότητα και την 

οικουμενικότητα και προωθούνται οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

ενθαρρύνεται το πνεύμα αλληλοκατανόησης και βαθύτερης αλληλογνωριμίας μεταξύ 

των πολιτών, 

β) σπουδή τοπικής ιστορίας εκ παραλλήλου, ταυτόχρονη δηλαδή και αντικειμενική 

παρακολούθηση της ιστορικής πορείας δυο λαών ή παράλληλη παρακολούθηση της 

ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας και του τόπου ζωής στην ξένη χώρα, με στόχο την 

οικοδόμηση αντιστάσεων κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των 

προκαταλήψεων. 

Επιδίωξη της μελέτης των θεμάτων της τοπικής ιστορίας είναι να:  
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α) διαμορφώσει πολίτες συνειδητούς οι οποίοι να ενδιαφέρονται για τη διατήρηση 

της πολιτισμικής ταυτότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής λόγω της 

υποβάθμισης του κοινωνικού περιβάλλοντος και της φθοράς της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, 

β) δημιουργήσει κίνητρα και προϋποθέσεις για ατομική και συλλογική δράση στην 

τοπική και στην ευρύτερη κοινωνία, 

γ) αναπτύξει ποικίλες δεξιότητες και ικανότητες στους πολίτες, όπως επικοινωνίας, 

συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων, ενεργητικής ακρόασης, ενσυναίσθησης, 

δ) εθίσει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους στην ακρόαση αντίθετων πληροφοριών και 

εκτιμήσεων για το ίδιο θέμα, 

ε) ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας στην οποία 

ζουν και να τους παρακινήσει προς την κατεύθυνση επίλυσής τους, 

στ) προετοιμάσει κατάλληλα τους πολίτες για την κατανόηση και ερμηνεία της 

Γενικής Ιστορίας και της ευρύτερης κοινωνίας. 

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η μελέτη θεμάτων της τοπικής ιστορίας με συστημική 

και διεπιστημονική προσέγγιση, οδηγεί στην προσωπική ανάπτυξη των 

εκπαιδευομένων, καθώς και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αναγνώρισης 

χαρακτηριστικών της προσωπικής τους ταυτότητας στο σύγχρονο κόσμο. Η 

διαμόρφωση συνειδητών, ευαισθητοποιημένων και ενεργών πολιτών αποτελεί αίτημα 

της εποχής μας, ιδιαίτερα σήμερα που οι κοινωνικο- οικονομικές αλλαγές σε τοπικό, 

εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συντελούνται με ταχύτατους ρυθμούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

2.1. Παιδαγωγική και κοινωνική σημασία της προφορικής ιστορίας 

Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για τους μαθητές. Οι επικοινωνιακές τους ικανότητες θα 

εξελιχθούν και θα δοκιμαστούν σε πεδία πέραν των καθιερωμένων της σχολικής 

πραγματικότητας. Θα καλλιεργήσουν την ευγένεια και τον σεβασμό σε διαφορετικά 

κοινωνικά στρώματα και κυρίως σ’ ανθρώπους της λεγόμενης «τρίτης ηλικίας», 

στους γηραιότερους. Θα βιώσουν την παραγωγή της ιστορικής έρευνας καθώς θα 

μπουν στη θέση ενός ιστορικού ερευνητή. Αναλόγως το περιεχόμενο της έρευνας, θα 

κληθούν να σκεφτούν και σαν ερευνητές ιστορικοί και σαν ανθρωπολόγοι ή και σαν 

κοινωνιολόγοι, όπως αναφέρει εύστοχα ο Jean Peneff (Peneff 1990). Οξύνεται 

ιδιαίτερα, η κριτική ικανότητα καθώς καλούνται να θέσουν ερωτήματα και να 

διευρύνουν το ερευνητικό τους πνεύμα. 

Επιπλέον, δίνεται μια σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές να εμπλακούν 

συναισθηματικά και να δουν την ιστορία με περισσότερο ενδιαφέρον κι ενθουσιασμό. 

Ιδιαίτερα στα παιδιά, είναι ίσως στενόμυαλο να προσπαθούμε να κάνουμε επίκληση 

στην λογική για να τα πείσουμε σχετικά με τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε 

να τους αρέσει η ιστορία ή άλλα μαθήματα αντί να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους 

και κίνητρα που θα τα διεγείρουν συναισθηματικά και θα τα παρακινήσουν μ’ 

ενθουσιασμό ν’ ασχοληθούν.  

Στο παρόν σημείο, δίνεται η ευκαιρία να γίνει αναφορά σ’ ένα ακόμη όφελος που θα 

έχουν τα παιδιά απ’ την έρευνα της προφορικής ιστορίας κι αυτό είναι η ανάπτυξη 

της «ιστορικής ενσυναίσθησης». Αυτό βέβαια, δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω της 

προφορικής ιστορίας αλλά είναι ίσως ο πλέον κατάλληλος κλάδος για την «άνθηση» 

αυτής της έννοιας. 

Ως προς το περιεχόμενο του όρου, παρατίθεται αυτούσιος ο ορισμός που δίνει ο 

Χαράλαμπος Σ.Κουργιαντάκης: «με τον όρο “ιστορική ενσυναίσθηση” (historical 

empathy) ή “λογική κατανόηση” (rational understanding), στην Ιστορία νοείται η 

ικανότητα να βλέπει κανείς και να δέχεται (χωρίς απαραίτητα ν’ αποδέχεται ή να 

μοιράζεται) την σχέση μεταξύ των σκοπών, των καταστάσεων και της δράσης στο 
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παρελθόν και να αντιλαμβάνεται πώς η συγκεκριμένη οπτική γωνία θα μπορούσε να 

επηρεάσει την συγκεκριμένη δράση στις συγκεκριμένες περιστάσεις. Η διαδικασία 

αυτή απαιτεί έντονη σκέψη, με βάση τις πηγές-μαρτυρίες και αποτελεί το σημείο στο 

οποίο καταλήγει κανείς όταν γνωρίσει τι και πώς σκέφτονταν οι άνθρωποι στο 

παρελθόν, ποιους στόχους έθεταν (…) και τι τελικά πραγματοποιούσαν». 

Ένα τελευταίο όφελος που θα προσθέσουμε καθώς αναφέρεται κατά κόρον στην 

βιβλιογραφία, είναι η εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα. Είναι βέβαια, αστείο να 

ισχυριστούμε πως τα σύγχρονα παιδιά, οι σύγχρονοι νέοι, θα κατακτήσουν τον κόσμο 

της τεχνολογίας μέσω του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσουν για τις έρευνες της 

προφορικής ιστορίας. Παλιότερα κάτι τέτοιο ήταν βάσιμος ισχυρισμός. Στην 

σύγχρονη εποχή όμως, οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν μ’ ασύλληπτους ρυθμούς 

και για έναν νέο το να ηχογραφήσει, να φωτογραφήσει, να βιντεοσκοπήσει και να 

προβάλλει τον ήχο και την εικόνα, είναι απ’ τα πιο απλά πράγματα που μπορεί να 

κάνει. Κι επειδή, τα μηχανήματα σχεδιάζονται για ολοένα κι ευκολότερη χρήση, σ’ 

αρκετές περιπτώσεις δεν χρειάζονται καν υποδείξεις. Εκείνο όμως, που είναι το 

πραγματικό όφελος για τους νέους με τον συνδυασμό της προφορικής ιστορίας και 

των τεχνολογικών μέσων, είναι η συνειδητοποίηση πως η τεχνολογία δεν προσπερνά 

τον άνθρωπο και τις συναισθηματικές του ανάγκες αλλά χρησιμοποιείται για να 

διασώσει την μνήμη του, τις εμπειρίες του, τα βιώματά του, τη φωνή του, την εικόνα 

του, για να διασώσει το παρελθόν του και να το μεταλαμπαδεύσει στις επόμενες 

γενιές. Ο άνθρωπος λοιπόν, χρησιμοποιεί την τεχνολογία κι όχι το αντίστροφο. Αυτό 

πρέπει να ισχύει κι έτσι πρέπει να παραμείνει. 

Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί απ’ τους μαθητές για την προφορική έρευνα, θα 

είναι τα μέσα καταγραφής της συνέντευξης (βιντεοκάμερα ή μαγνητόφωνο/recorder, 

recording device κι ίσως χρειαστεί κι η προσαρμογή μικροφώνου), ένας υπολογιστής 

για την αποθήκευση των δεδομένων και την απομαγνητοφώνηση των μαρτυριών 

αλλά κι ένας προτζέκτορας που θα χρειαστεί για να προβάλλουν στην τάξη τους 

κάποιο σχετικό βίντεο απ’ την έρευνά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση ενός τέτοιου 

εγχειρήματος, είναι ο καλός συντονισμός και η καθοδήγηση απ’ τον διδάσκοντα 

αλλιώς το αποτέλεσμα θα είναι μάλλον αρνητικό καθώς «οι μαθητές μπορεί να 

χάσουν την αυτοσυγκέντρωσή τους την ώρα της λειτουργίας των οπτικοακουστικών 

μέσων» όπως τονίζει ο Σπύρος Τζόκας (Τζόκας 2004). 
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Όσον αφορά το θεωρητικό κομμάτι της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης των 

μαρτυριών, η Ευαγγελία Κουνέλη αναφέρει πως «η κοινωνική μνήμη όχι μόνο 

διευρύνεται αλλά αποκτά δυναμικό χαρακτήρα (καθώς) ο υπολογιστής δεν λειτουργεί 

μόνο σαν ανεξάντλητος αποθηκευτικός χώρος ταυτόχρονα επεξεργάζεται τα στοιχεία 

που αποθηκεύει(…), κάνει την κοινωνική μνήμη ποσοτικά απέραντη και ουσιαστικά 

ενεργή, αποδεσμεύοντας τεράστιες εξελικτικές δυνάμεις…». Βέβαια, αυτό έχει και το 

τίμημά του καθώς το ψηφιακό είναι ευάλωτο σε παραποιήσεις και απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή (Κουνέλη 2006). 

Παρ’ όλα τα οφέλη που αναλύσαμε, το πιο σημαντικό που μπορούν να μάθουν απ’ τις 

διεργασίες της προφορικής ιστορίας, όχι μόνο οι μαθητές αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι 

στην μελέτη της προφορικής ιστορίας, είναι πως όλοι οι άνθρωποι ακόμη κι αν 

νιώθουν «ασήμαντοι» και «καθημερινοί», επηρεάζουν την ιστορία κι επηρεάζονται 

απ’ αυτήν, επιδρούν στην κοινωνία και την μετασχηματίζουν με τρόπο ενεργό κι 

ανάλογο με τις επιλογές που κάνουν, τις παρεμβάσεις ή την απραξία τους. Όπως το 

διατύπωσε η Λουίζα Πασσερίνι: «Να είμαστε μέσα στην ιστορία και να έχουμε μια 

ιστορία». Αυτό δεν γίνεται απλώς κατανοητό μέσω της λογικής και θεωρητικών 

γενικολογιών αλλά καθίσταται εμφανές με αληθινά παραδείγματα που δίνονται από 

τους πληροφορητές και τη ζωή που έζησαν ειδικά αν επρόκειτο για ταραχώδεις 

εποχές μ’ ακραία ιστορικά γεγονότα (πχ πόλεμοι, γενοκτονίες, κλπ).  

 

2.2 Προφορική Ιστορία και Σχολείο 

Η προφορική ιστορία επικεντρώνεται κυρίως στις προφορικές πηγές και δημιουργεί 

ιστορίες με τη συστηματική καταγραφή, διατήρηση και ερμηνεία ιστοριών, 

αναμνήσεων και μαρτυριών ανθρώπων εν ζωή. Οι ιστορικοί μπορεί να επιλέξουν να 

καταγράψουν αυτές τις αναμνήσεις και μετά να χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές, όπως 

τις αναμνήσεις άλλων ατόμων, ή έγγραφα, όπως εφημερίδες, βιογραφίες και στοιχεία 

απογραφής του πληθυσμού, έτσι ώστε να ενισχύσουν τα τεκμήρια και να 

δημιουργήσουν την αναφορά τους. Σκοπός της προφορικής ιστορίας είναι να 

συλλέξουμε διάφορα είδη τεκμηρίων (μερικές φορές αναμφισβήτητα 

αντικρουόμενων) και κατανοώντας και αξιολογώντας τα, να συνθέσουμε μια 

αξιόπιστη αναφορά. Ας έχουμε υπόψη μας πως πολλές γραπτές πηγές, όπως 

εφημερίδες, βιογραφίες, εκθέσεις απογραφής πληθυσμού, πιθανόν να είναι, για 

διάφορους λόγους, το ίδιο ανακριβείς ή προκατειλημμένες όπως οι προσωπικές 
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αναμνήσεις. Η άντληση στοιχείων από αυτό το ιδιωτικό και δημόσιο, προφορικό και 

γραπτό υλικό, αποτελεί την εφαρμογή της προφορικής ιστορίας στην πράξη. 

Η σύνδεση της προφορικής ιστορίας με την πόλη έρχεται να δώσει χώρο σε μια 

οπτική που θα αφηγηθεί την ιστορία της πόλης μέσα από διαφορετικές θέσεις των 

δρώντων υποκειμένων. Στόχος λοιπόν είναι να έρθουν στο φως πολλαπλές ιστορίες 

της πόλης, διαφορετικές σημασιοδοτήσεις της, αντιμαχόμενες ιστορίες, αποκλεισμοί. 

Με άλλα λόγια, η πόλη να γίνει αφηγήσιμη μέσα από την οπτική των διαφορετικών 

υποκειμένων. Ταυτόχρονα, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν παράγονται μόνο 

ιστορίες της πόλης από τις αφηγήσεις των ανθρώπων αλλά και ο ίδιος ο εαυτός μέσα 

από τη σχέση του με την πόλη. Η πόλη, ο τρόπος με τον οποίο κατοικούν οι άνθρωποι 

την πόλη, διαμορφώνει την ταυτότητά τους. Η προφορική μαρτυρία είναι λοιπόν ένας 

προνομιακός χώρος για να κατανοήσουμε τη διαμόρφωση των υποκειμένων και των 

ταυτοτήτων. 

Η προφορική ιστορία έχει τη δική της ιστορία, σύντομη αλλά ενδιαφέρουσα — και 

αρκετά συζητημένη. Μετά την πρώτη και πολλά υποσχόμενη εμφάνισή της σαν μια 

καινούργια επιστημονική πειθαρχία, τα τελευταία χρόνια, και αφού πέρασε μια 

περίοδο κάμψης, η προφορική ιστορία επανέρχεται σήμερα, για να συμπληρώσει και 

να δώσει απαντήσεις εκεί που η γραπτή ιστορία των τεκμηρίων και των αρχείων έχει 

τις δικές της δυσκολίες. Γνωστές είναι και οι αδυναμίες της προφορικής ιστορίας· ο 

διάλογος και οι αντιπαραθέσεις συνεχίζονται. 

Την τελευταία πενταετία ο κλάδος παρουσιάζει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη όχι μόνο μέσα 

στα πανεπιστήμια με την εισαγωγή αντίστοιχων μαθημάτων αλλά κυρίως με τη 

δημιουργία ομάδων εθελοντών στα πλαίσια μιας τοπικής κοινωνίας οι οποίες 

συλλέγουν προφορικές μαρτυρίες, μετά από μια ταχύρρυθμη εκπαίδευση. Το 2012 

ιδρύθηκε η Ένωση Προφορικής Ιστορίας με στόχο την προώθηση της προφορικής 

ιστορίας και της βιογραφικής έρευνας ως έγκυρες μεθόδους καταγραφής και 

ερμηνείας της ιστορίας και της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.  

Επιπλέον, είναι ευρύτερα γνωστό  ότι η αξιοποίηση της προφορικής ιστορίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ως μια «ριζοσπαστική» διδακτική πρόταση 

(Νάκου 2013), μέσω της οποίας καλλιεργούνται ποικίλες και σημαντικές δεξιότητες. 

Μαθαίνουν να ερευνούν καθώς αναζητούν θέμα και πληροφορητές, εξασκούνται στο 
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γραπτό τόσο στη σύνταξη του ερωτηματολογίου όσο και στο ιστορικό κείμενο, 

κινούμενοι μέσα στις μαρτυρίες οξύνουν την κριτική τους ικανότητα και τον 

επαγωγικό τρόπο σκέψης ενώ μέσα από την επαφή με τον κόσμο των ενηλίκων οι 

μαθητές αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση και τη σωστή συμπεριφορά. Τέλος, η 

εξοικείωση με τα μέσα της τεχνολογίας προκύπτει αβίαστα σε όλη τη διάρκεια 

συλλογής και επεξεργασίας του υλικού.  

Βέβαια η προφορική ιστορία είναι μια σοβαρή και απαιτητική επιδίωξη και πάντα 

ελλοχεύει ο κίνδυνος η ανταπόκριση των μαθητών και τα αποτελέσματα να μην είναι 

τα αναμενόμενα. Από την άλλη η απουσία σχετικής επιμόρφωσης των καθηγητών 

επιτείνει τις δυσκολίες του εγχειρήματος και κάνει την προφορική ιστορία τη 

λιγότερο χρησιμοποιημένη στρατηγική διδασκαλίας. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία 

ενεργητική, που προάγει την ανακαλυπτική μάθηση και τη συνεργατική διδασκαλία, 

μπορεί να δώσει χρώμα και βάθος στο μάθημα της ιστορίας και να νοηματοδοτήσει 

τη διαδικασία της γνώσης με διαφορετικό περιεχόμενο. Και αν ληφθεί υπόψη ότι οι 

ιστορίες ζωής που διασώζονται μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες αποτελούν 

ζωντανό υλικό το οποίο χάνεται για πάντα, όταν χαθεί ο αφηγητής, τότε η εμπλοκή με 

την προφορική ιστορία γίνεται πρόκληση. 

2.3 Προσεγγίσεις προφορικών μαρτυριών-Μέθοδος 

 

Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Έπειτα οι 

συνεντεύξεις απομαγνητοφωνούνται κι ο ιστορικός μπορεί να τις επεξεργαστεί, να 

ερμηνεύσει τα λεγόμενα και να τα εντάξει σ’ ένα ιστορικό πλαίσιο, ωστόσο, εύλογο 

είναι πως προκύπτουν απ’ την διαδικασία, διάφορα ζητήματα κυρίως ερμηνευτικής 

φύσεως και κατ’ επέκταση, παρουσίασης του υλικού. Ο ιστορικός πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικός καθώς το πλεονέκτημα της προφορικής ιστορίας γίνεται 

ταυτοχρόνως και το βασικό της μειονέκτημα. Επειδή ως κλάδος δημιουργεί τα 

τεκμήρια που χρησιμοποιεί και τον πρωταρχικό ρόλο παίζει η υποκειμενικότητα της 

αντίληψης και της ερμηνείας των βιωμάτων καθώς και το προσωπικό πρίσμα υπό το 

οποίο χρωματίζει ο κάθε αφηγητής/πληροφορητής, τις απόψεις του και τον τρόπο που 

τις εκφράζει (Ανδρεάδου  2010), ο ιστορικός οφείλει να καταστήσει σαφές πως αυτή 

την υποκειμενικότητα μας ενδιαφέρει πρώτα  απ’ όλα να καταγράψουμε και να 

http://www.komotinipress.gr/proforiki-istoria-enas-exelissomenos-diepistimonikos-tomeas-erevnas-schesi-tis-tin-topiki-istoria-ke-ti-mathitiki-taxi/#71586092
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κατανοήσουμε κι έπειτα να την περάσουμε από επεξεργασία και να γενικεύσουμε τα 

συμπεράσματά μας ενσωματώνοντας το προσωπικό/ατομικό βίωμα του αφηγητή, 

στην συλλογική μνήμη της κοινότητας/ομάδας στην οποία ανήκει και με τον τρόπο 

αυτόν, να μετατρέψουμε το βίωμα σε ιστορία. Στο παιδαγωγικό πλαίσιο  θα 

μπορούσαμε να γνωστοποιήσουμε στην τάξη την ερμηνεία μας, καθώς και την 

αντιπαραβολή του πληροφορητή ως προς αυτήν και να ζητήσουμε απ’ τα παιδιά ν’ 

ασκήσουν κριτική και στις δύο. 

Ως προς τη μέθοδο της προφορικής ιστορίας (συνεντεύξεις- απομαγνητοφωνήσεις-

ερμηνεία-ένταξη σ’ ιστορικό πλαίσιο), ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθεί μια βαρετή 

και χρονοβόρα διαδικασία. Πρόκειται όμως, για μια δημιουργική λειτουργία 

συλλογής κι επεξεργασίας δεδομένων που θα ενταχθούν στο ιστορικό πλαίσιο της 

εκάστοτε έρευνας. Οι συμμετέχοντες ερευνητές, αποκομίζουν πολλά απ’ τις 

μεθοδολογικές διεργασίες της προφορικής ιστορίας. 

Είναι απαραίτητες οι επικοινωνιακές δεξιότητες οι οποίες ενυπάρχουν σ’ όλους σε 

καθημερινό επίπεδο αλλά στους ερευνητές προφορικής ιστορίας πρέπει να 

καλλιεργηθούν και η διαισθητικότητα, η οξυδέρκεια και η ικανότητα ν’ ακούς 

πραγματικά αυτό που θέλει να πει ο συνομιλητής σου (Anderson & Jack 1998) . 

Επίσης, απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται ο σεβασμός, η εκδήλωση 

ενδιαφέροντος, η προθυμία κι ένα σχετικό υπόβαθρο γνώσεων (Thomson 2002). 

Ως προς το υλικό του εκάστοτε αρχείου που μελετάται ή συγκροτείται, το πιο 

σημαντικό που πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας, είναι πως τα ντοκουμέντα που το 

απαρτίζουν είναι αποδείξεις ζωής που συγκεντρώθηκαν κι οργανώθηκαν έπειτα από 

πολλή δουλειά η οποία έγινε με ιδιαίτερο μεράκι. Οι εμπλεκόμενοι ερευνητές είτε 

επαγγελματίες είτε εθελοντές ερευνητές, μαθαίνουν ν’ αντιμετωπίζουν και τα δικά 

τους ντοκουμέντα διαφορετικά, (οικογενειακά κειμήλια, φωτογραφίες, ημερολόγια 

και έγγραφα των προγόνων τους). Στην σύγχρονη εποχή που το «μη ψηφιακό» 

υποτιμάται και παραγκωνίζεται ως «χαρτούρα» κι υλικό που απλά θα «σαπίσει» 

κάπου καταχωρημένο, είναι στο χέρι μας ν’ αντισταθούμε κρατώντας τα τεκμήρια 

αυτά, ζωντανά και χρήσιμα. Επίσης, τα έγγραφα κι οι επιστολές που έχουν διασωθεί, 

πέρασαν από «40 κύματα» με τις όποιες δυσκολίες επανεύρεσης ή επανέκδοσής τους 

και πρόκειται για έγγραφα που καθόριζαν την μοίρα ανθρώπων σ’ ακραίους καιρούς. 

Και οι φωτογραφίες αλλά και τα έγγραφα (επίσημου χαρακτήρα ή προσωπικού), είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμα και ως τεκμήρια αλλά και ως μέσα αφύπνισης της μνήμης των 
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αφηγητών. Η συλλογή τεκμηρίων και η αξιοποίησή τους απ’ τους ερευνητές της 

προφορικής ιστορίας, αποδεικνύει πώς ο άνθρωπος δεν είναι αναλώσιμος κι ούτε 

μέρος ενός συρφετού/μάζας χωρίς ταυτότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

 

3.1 Συνέντευξη 

Είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος συλλογής δεδομένων στις ποιοτικές έρευνες. Η 

συνέντευξη είναι εκείνη η διαδικασία όπου ένα άτομο κάνει ερωτήσεις κι ένα άλλο 

απαντάει. Η συνέντευξη έχει μια ποικιλία από χρήσεις και είδη. Χρησιμοποιείται 

κυρίως: (α) για συλλογή - καταγραφή εμπειριών ή συμπεριφορών: π.χ. «αν ήμουν 

μαζί σου τότε ή σήμερα τι θα σε έβλεπα να κάνεις?», (β) για συλλογή απόψεων - 

γνώμης: Οι ερωτήσεις ζητάνε να κατανοήσουν το πώς αντιλαμβάνεται ή ερμηνεύει 

π.χ. «τι πιστεύεις» ή «τι σκέφτεσαι» ή «τι θα ήθελες» ή «ποια η γνώμη σου». (γ) για 

καταγραφή συναισθημάτων: Οι ερωτήσεις στοχεύουν στην καταγραφή 

συναισθηματικών αντιδράσεων π.χ. «Τι συναισθήματα σου προκάλεσε….;», (δ) για 

καταγραφή γνώσεων: π.χ. «τι γνωρίζεις για τις υπηρεσίες που παρέχονται από…», (ε) 

για συλλογή δημογραφικών στοιχείων ή ιστορικού υλικού: οι ερωτήσεις στοχεύουν 

στην άντληση πληροφοριών όπως ηλικία, εκπαίδευση, επάγγελμα κ.ά., ή 

πληροφορίες για την καταγραφή ιστορικού για κάποιο θέμα. Όλες οι παραπάνω 

χρήσεις των ερωτήσεων μπορεί να αναφέρονται στο παρελθόν, το παρόν ή και το 

μέλλον. Επίσης, πολύ συχνά χρειάζεται ο ερευνητής να ζητήσει επιπλέον 

πληροφορίες από τους συμμετέχοντες για την απάντηση που έδωσαν αμέσως πριν. 

Αυτό γίνεται με ένα είδος ερωτήσεων που λέγονται «διευκρινιστικές ερωτήσεις» και 

είναι αυτές οι ερωτήσεις που ρωτούν το γιατί σε μια απάντηση που δόθηκε. 

Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις της μορφής πως, που τι, γιατί, πότε, για ποιο λόγο, 

κ.λπ. 

Διακρίνουμε 3 είδη συνεντεύξεων με βάση τη δόμηση: 1. Πλήρως δομημένη 

συνέντευξη. 2. Ημιδομημένη συνέντευξη. 3. Μη δομημένη συνέντευξη.  

 

Πλήρως δομημένη συνέντευξη. 

Πρόκειται για μια κλειστή συνέντευξη. Το υποκείμενο καλείται να απαντήσει σε μια 

σειρά ερωτήσεων, των οποίων ο αριθμός, η εκφώνηση και η σειρά διατύπωσης έχουν 

προκαθοριστεί. Ο ερευνητής ή ο συνεργάτης του τις γνωρίζει “από στήθους” ή τις 

διαβάζει στο πρωτόκολλο της συνέντευξης. Οι ερωτήσεις που τίθενται διερευνούν και 
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καλύπτουν συστηματικά τις διάφορες όψεις του θέματος της έρευνας. Οι απαντήσεις 

σημειώνονται με κωδικοποιημένη μορφή ή ολογράφως. Η ηχογράφηση τους 

επιτρέπει την πιστή αποτύπωση και αναπαραγωγή τους. Συνήθως μετά το τέλος της 

συνέντευξης γίνεται ανάγνωση των απαντήσεων και συμπλήρωση τους, ώστε να μην 

παραλείπονται ουσιώδεις λεπτομέρειες που διασαφηνίζουν τη σημασία αυτών που 

εκθέτει το υποκείμενο. Πρόκειται για ένα προφορικό ερωτηματολόγιο αλλά με τη 

διαφορά ότι ενώ στο ερωτηματολόγιο ο τύπος και η σειρά των ερωτήσεων είναι 

απόλυτα προκαθορισμένος και οι ερωτήσεις είναι συχνά κλειστής απάντησης, στη 

συνέντευξη οι ερωτήσεις είναι ανοιχτής απάντησης και είναι δυνατόν η εκφώνηση 

τους να τροποποιείται ανάλογα με τις απαντήσεις του υποκειμένου (Robson 2007). 

Η συνέντευξη διεξάγεται και από ειδικούς συνεργάτες του ερευνητή και όχι 

αποκλειστικά από τον ίδιο τον ερευνητή, όπως η ελεύθερη. Αυτό επιτρέπει την 

οικονομία χρόνου, την επέκταση της έρευνας και τη συλλογή πολλών πληροφοριών. 

 

Ημιδομημένη συνέντευξη  

Το υποκείμενο έχει αρκετή πρωτοβουλία στη διατύπωση των απαντήσεων του, ο 

ειδικός περιορίζει στο ελάχιστο τις παρεμβάσεις του, αλλά φροντίζει να κατευθύνει 

το υποκείμενο στο να ομιλεί για θέματα που ο σκοπός της έρευνας απαιτεί να 

καλυφθούν. 

 

  Μη δομημένη συνέντευξη 

 Ο ερευνητής παρεμβαίνει όσο το δυνατόν λιγότερο. Ο ρόλος του συνίσταται κυρίως 

στο να βοηθά το υποκείμενο για να εκφράζει τα πιο σημαντικά γεγονότα και 

στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν στην εκτίμηση των δυνατοτήτων και ιδιοτήτων του. 

 

 Η σειρά και η διατύπωση των ερωτημάτων δεν είναι προκαθορισμένα, αλλά αυτό δε 

σημαίνει ότι το υποκείμενο ερωτάται και μιλάει για οτιδήποτε. Τα θέματα έχουν 

προσδιοριστεί και προετοιμαστεί και τα ερωτήματα που υποβάλλονται έχουν ήδη 

διατυπωθεί. Απλώς η σειρά υποβολής τους δεν καθορίζεται. Η συνέντευξη παίρνει τη 

μορφή μιας ελεύθερης συζήτησης παρά τη μορφή ερωτηματολογίου. Η συζήτηση 

αυτή μαγνητοφωνείται και στη συνέχεια γίνεται ανάλυση του περιεχομένου της. 

Ο ερευνητής προτείνει το θέμα ή τα θέματα στο υποκείμενο. Η συζήτηση εστιάζεται 

σε μια όψη του θέματος. Το υποκείμενο αφήνεται να μιλήσει, βοηθείται για να 
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μιλήσει και με διαρκείς ανατροφοδοτήσεις ο ερευνητής φροντίζει, κατευθύνοντας 

ελάχιστα τη πορεία της συνέντευξης να διευρύνει ολοένα και περισσότερο το θέμα 

της συζήτησης. 

 Η ελεύθερη συνέντευξη χρησιμοποιείται στην έρευνα από κοινού με το ημερολόγιο 

και κυρίως κατά τη φάση της προετοιμασίας του, αλλά καμιά φορά και μετά τη 

συλλογή των πληροφοριών με σκοπό τη βαθύτερη μελέτη των όψεων του 

προβλήματος, που δεν καλύφθηκαν πλήρως με το ημερολόγιο. Ο κυριότερος λόγος 

για τον οποίο ο ερευνητής χρησιμοποιεί την ελεύθερη συνέντευξη είναι ότι δεν 

γνωρίζει επαρκώς το ερευνητικό πεδίο, για να προετοιμάσει μια κατευθυνόμενη 

συνέντευξη. Η χρήση της επιβάλλεται κάθε φορά που το μέγεθος του δείγματος είναι 

μικρό και τα χαρακτηριστικά του ανομοιογενή. Η ελεύθερη συνέντευξη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και αυτοτελώς. 

 

Παρόλο που η συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί και 

σε έρευνες με «ποσοτική» λογική, η χρησιμοποίησής της από ερευνητές που 

χρησιμοποιούν ποιοτική μεθοδολογία έχει εντελώς διαφορετικούς σκοπούς. Σε αυτή 

την περίπτωση ο στόχος είναι να παροτρυνθούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, να 

εκφράσουν και να περιγράψουν τη δική τους άποψη σχετικά με το αντικείμενο της 

έρευνας. Αυτό όσο και αν φαίνεται απλό είναι στην πραγματικότητα περίπλοκο γιατί 

πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των: (α) πώς ο ερωτώμενος δομεί και κατανοεί 

τον κοινωνικό του περίγυρο στις διάφορες του μορφές (π.χ. τάξη, σχολείο, πόλη, 

σύλλογος διδασκόντων κλπ.), (β) πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο του σε αυτό τον 

περίγυρο (γ) πώς αντιλαμβάνεται ότι επηρεάζεται η δράση του από διάφορα 

φαινόμενα σε αυτούς τους χώρους (Robson 2007). 

Σύμφωνα µε τον Mishler (1996), η συνέντευξη κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα στις 

ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες και στις 

επιστήμες της συμπεριφοράς. Αποτελεί βασικό εργαλείο ποιοτικής έρευνας, το οποίο 

δίνει στον ερευνητή πολλές δυνατότητες διερεύνησης των θεμάτων που τον 

απασχολούν. Η συνέντευξη μπορεί να εμβαθύνει και να φθάσει σε σημεία, στα οποία 

άλλα εργαλεία είναι δύσκολο να προσεγγίσουν, και αποτελεί εκείνο το εργαλείο, το 

οποίο επιτρέπει στον ερευνητή να διερευνήσει σκέψεις, αξίες, προκαταλήψεις, 

στάσεις, συναισθήματα, εμπειρίες, απόψεις και αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων 

ελεύθερα και σε βάθος (Wellington 2000; Ιωσηφίδης 2003; ˙ Αβραµίδης & Καλυβά 
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2006). Σκοπός της συνέντευξης είναι η συλλογή πληροφοριών για τις εμπειρίες και 

τις απόψεις των ερωτώμενων. Οι Kahn και Cannell (1957), όπως αναφέρει ο Mishler 

(1996), ορίζουν τη συνέντευξη ως ένα εξειδικευμένο είδος προφορικής 

αλληλεπίδρασης που ξεκίνα µε έναν συγκεκριμένο σκοπό και εστιάζεται σε κάποια 

συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Αποτελεί µία ασυνήθιστη μέθοδο, δεδομένου ότι 

περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων µέσω της άμεσης λεκτικής συναλλαγής μεταξύ 

ατόμων (Cohen & Manion 1994). Φυσικά, η δεξιοτεχνία, η εμπειρία και οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες του ερευνητή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη 

διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της συνέντευξης. 

Η κατά μέτωπο συνέντευξη παρά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις που έχει θεωρείται 

σημαντικό εργαλείο έρευνας στις ποιοτικές έρευνες. Ο ερευνητής έχοντας το 

συγκεκριμένο εργαλείο στη διάθεσή του, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να 

αντιμετωπίσει ως προς τον χρόνο, την πρόσβαση στους συμμετέχοντες και τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες που πρέπει να επιδείξει, έχει τη δυνατότητα να αντλήσει 

σε βάθος πληροφορίες, να «διαβάσει» πολλές φορές τον συμμετέχοντα και να κάνει 

αρκετές διερευνητικές ερωτήσεις, όπου θεωρεί ότι είναι αναγκαίο. Τέλος, σύμφωνα 

µε τον Ιωσηφίδη (2003), η συνέντευξη ως εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να κατανοήσει κοινωνικές συμπεριφορές και αντιλήψεις των ερωτώμενων 

µέσα από τα δικά τους µάτια. 

 Όπως κάθε ερευνητικό εργαλείο, έτσι και η συνέντευξη έχει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Ο Robson Colin (2007), αναφέρει χαρακτηριστικά: Πλεονέκτημα, για 

παράδειγμα, είναι ότι επιτρέπει μεγαλύτερο βάθος απ’ ότι στην περίπτωση άλλων 

μεθόδων συλλογής στοιχείων. Ένα μειονέκτημα, από την άλλη πλευρά, είναι ότι είναι 

επιρρεπής στην υποκειμενικότητα. 

 Όταν η έρευνα έχει έναν ποιοτικό προσανατολισμό, ο ερευνητής επιδιώκει µέσα από 

ένα ευέλικτο και ανοιχτό σχήμα συνέντευξης να καταφέρει να δώσει ο ερωτώμενος 

τις δικές του ερμηνείες και περιγραφές, χρησιμοποιώντας δικές του εννοιολογικές 

κατηγορίες, γεγονός που καθιστά τον συμμετέχοντα περισσότερο ελεύθερο να 

εκφράσει ότι επιθυμεί χωρίς να του επιβάλλει η έρευνα συγκεκριμένες έννοιες ή 

κατηγορίες. Σύμφωνα µε τον Robert Farr, η συνέντευξη αποτελεί µία μέθοδο ή 

τεχνική για την εδραίωση ή την ανακάλυψη ότι υπάρχουν προοπτικές ή απόψεις για 

τα γεγονότα που διαδραματίζονται και διαφέρουν από εκείνες του ερευνητή 

(Αβραµίδης & Καλυβά 2006). 
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 Από τα τρία είδη συνεντεύξεων που υπάρχουν (δομημένη, ημι-δομημένη, µη- 

δομημένη), στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ηµι-δομημένη συνέντευξη. 

Το συγκεκριμένο είδος συνέντευξης χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο 

προκαθορισμένων ερωτήσεων, αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς 

τη σειρά των ερωτήσεων, την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων 

ανάλογα µε τον ερωτώμενο και ως προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων 

για συζήτηση (Ιωσηφίδης 2003). Σύμφωνα µε τον Smith (1990), η ηµι-δομημένη 

συνέντευξη χρησιμοποιείται, κυρίως, για να αποκτήσουμε μία λεπτομερή εικόνα για 

τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις απόψεις ενός ατόμου για ένα θέμα. Όπως 

προαναφέρθηκε, επιτρέπει στον ερευνητή περισσότερη ευελιξία.  

Ο ερευνητής προσπαθεί να εμπλουτίσει τη συζήτηση, ενώ το διάγραμμα της ηµι-

δομημένης συνέντευξης θα πρέπει να καθοδηγεί και όχι να υπαγορεύει την πορεία της 

(Αβραµίδης & Καλυβά 2006). Η ποιοτική ηµι-δομημένη συνέντευξη είναι ένα 

ευέλικτο και δυναμικό εργαλείο, το οποίο είναι µη κατευθυντικό, µη αυστηρά 

δομημένο και τυποποιημένο, µε ερωτήσεις που επιδέχονται ανοιχτού τύπου 

απαντήσεις. Η συζήτηση πρόσωπο µε πρόσωπο έχει σαν στόχο ο ερευνητής να 

κατανοήσει την προοπτική και στάση του ερωτώμενου για το προς διερεύνηση θέμα 

και να ακούσει τις εμπειρίες του μέσα από τα δικά του λόγια.  
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KEΦΑΛΑΙΟ 4
Ο 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

4.1 Φυσικό Περιβάλλον 

Το χωριό έχει ιστορία ζωής άνω των 600 χρόνων. Η πρώτη ονομασία του ήταν 

Βούγκινη. Ακριβής μετάφραση της ονομασίας είναι «τα νερά που χάνονται». Ο 

Εδεσσαίος ποταμός ρίχνει τα νερά του στα Σεβαστειανά, αλλά η πηγή της Βούγκινης, 

η οποία έχει πολύ καλό και καθαρό νερό «ποτίζει» και τα υπόλοιπα χωριά που 

βρίσκονται γύρω από αυτό. Τα πρώτα χρόνια κατοικούσαν στο χωριό εξήντα 

οικογένειες ντόπιων χριστιανών και περίπου πενήντα οικογένειες μουσουλμάνων. 

Όλες ήταν πολυμελής. Κατά το 1912, που απελευθερώνεται η Μακεδονία, φεύγουν οι 

οικογένειες των μουσουλμάνων για την Τουρκία και καταφθάνουν οι πρώτοι 

πρόσφυγες. Με τον ερχομό τους, φέρνουν και την δική τους ονομασία,  

«Σεβαστειανά». Τα χρόνια εκείνα οι ντόπιοι αλλάζουν το όνομα του χωριού από 

Βούγκινη σε Βάγγενα και έτσι έχουμε δύο κοινότητες. Η μία είναι η Βάγγενα και η 

άλλη τα Σεβαστειανά. Λίγα χρόνια αργότερα γίνεται η ενοποίηση των δύο 

κοινοτήτων και εκλέγεται πρώτος πρόεδρος ο Καρτάλης Ιωάννης, ο οποίος 

παραιτείται και μπαίνει στην θέση του ο Χαραλαμπίδης. (Πρακτικά του κοινοτικού 

συμβουλίου της κοινότητας Βερτικοπ(Σκύδρα), αρχειακό υλικό ΓΑΚ Εδέσσης Ν. 

Πέλλας,  φάκελος με  υλικό από τις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου, ΑΒΕ 

61  Α.Ε.Ε Δημ.3
ο
 & 1

ο
, 1920-1997). 

 

Όνομα χωριού 

Σύμφωνα με τα αρχεία του κράτους από το 1920-1929, το όνομα του σημερινού 

χωριού Σεβαστειανά Πέλλας δέχτηκε πολλές αλλαγές. Συγκεκριμένα, στις αποφάσεις 

του συμβουλίου της κοινότητας Βέρτικοπ, απαντάται ως Βίνκενη, Βήγγιανη, Βήγιανη 

(1920) Βάγκιανη, Βήγγενη (1924) Βάγγενη, Βάγγινη-Σεβάστεια (1927) και, τέλος, 

Σεβαστειανά το 1929. Το Βίνκενη σημαίνει «μέρος από το οποίο  διέρχεται νερό». 

(Πρακτικά του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Βερτικοπ(Σκύδρα), αρχειακό 
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υλικό ΓΑΚ Εδέσσης Ν. Πέλλας,  φάκελος με  υλικό από τις συνεδριάσεις του 

κοινοτικού συμβουλίου , ΑΒΕ 61  Α.Ε.Ε Δημ.3
ο
 & 1

ο
, 1920-1997) 

 

Άφιξη πρώτων προσφύγων 

Ο Παναγιώτης Φωτιάδης, κάτοικος του χωριού, ανέφερε πως οι πρώτοι πρόσφυγες 

έφτασαν στο χωριό στις 6 Αυγούστου 1914 (με το παλιό ημερολόγιο). Επίσης, ο 

καθηγητής και ιστορικός Πολύκαρπος Τσιτλακίδης, ο οποίος μελέτησε την ιστορία 

του χωριού σε βάθος, μας πληροφορεί πως τον Ιούλιο του 1914 κατέφθασαν στο 

Βέρτικοπ (Σκύδρα) 80 οικογένειες, περίπου 300 άτομα συνολικά, καταγόμενοι από 

την περιοχή του Απές (τμήμα της επαρχίας Σεβάστεια) του ιστορικού Πόντου. Οι 

αφιχθέντες μεταξύ των χωριών Λουτροχωρίου, Αραβησσού και Βίγκενης, επέλεξαν 

την Βίγκενη. Στην Βίγκενη βρήκαν τα ‘‘Καραγάτσια’’ και το δάσος του Ορμάν 

τσιφλίκ. Επιπλέον, όμως, βρήκαν τα κρύα και καθαρά νερά στο Καϊνάκι, τις πηγές 

και το μικρό ποτάμι, που έμοιαζε με εκείνο που είχαν αφήσει στην πατρίδα τους ( 

πηγές του Ίρι). Ακόμη, είχαν κοντά τους την σιδηροδρομική γραμμή, δύο χιλιόμετρα 

απόσταση από το χωριό, η οποία  περνούσε από το Βέρτικοπ, καθώς και την πόλη 

των Βοδενά ( Έδεσσα). Εξαιτίας, όμως, της υψομετρικής διαφοράς με το Απές (1500 

μέτρα το Απές και 40 μέτρα η Βίγκενη) που συνάντησαν οι πρόσφυγες, πολλοί δεν 

άντεξαν το θερμό και υγρό κλίμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ποσοστό υψηλό  

θνησιμότητας σε άτομα ηλικίας 50-55 ετών. 

Οι πρώτες 24 οικογένειες που είναι καταχωρημένες στο πρώτο μητρώο των 

Σεβαστειανών του έτους 1929 είναι οι εξής: 

 Ανδρεάδης Ιωάννης του Αναστασίου, η σύζυγος του Παρθένα και ο γιός τους 

Χρήστος 

 Αρνίδης Αδάμ του Λαζάρου, και η σύζυγος του Σόνα  

 Αρνίδης Θεόδωρος του Σάββα, η σύζυγος του Σοφία και τα παιδιά τους 

Ιωάννης και Λεόντιος  

 Δουλκερίδης Παύλος του Παναγιώτη 



26 

 

 Δουλκερίδης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου και η σύζυγος του Σοφία 

 Θεοδωρίδης Γεώργιος του Θεοδώρου και η σύζυγος του Αλεξάνδρα  

 Ίνεγλης Νικόλαος του Γεωργίου και η σύζυγος του Παρθένα  

 Ίνεγλης Παναγιώτης του Θεοδώρου, η σύζυγος Ελισάβετ και τα παιδιά τους 

Παρθένα και Ανέστης 

 Ιωαννίδης Χρήστος του Στεφάνου και η σύζυγος του Μυροφόρα  

 Κελεσίδης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου 

 Κρητίδης Αδάμ του Σάββα και η σύζυγος του Σοφία  

 Κρητίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου  

 Κωστελίδης Γεώργιος του Πρόδρομου και η σύζυγος του Μαρία  

 Κωστελίδης Πρόδρομος του Γεωργίου και η σύζυγος του Ελένη  

 Μηνασίδης Γεώργιος του Σάββα, η σύζυγος του Σόνα και τα παιδιά τους 

Παρθένα και Μαγδαληνή  

 Ορφανίδης Θεόδωρος του Γεωργίου, η σύζυγος του Ελισάβετ και τα παιδιά 

τους Χαράλαμπος και Ιωάννης  

 Ορφανίδης Ματθαίος του Γεωργίου και η σύζυγος του Κυριακή  

 Ορφανίδης Νικόλαος του Γεωργίου  

 Ορφανίδης Σάββας του Γεωργίου 

 Παπαϊωάννου Γρηγόριος του Ιωάννου  

 Παπαϊωάννου Μιχαήλ του Ιωάννου και η σύζυγος του Παρθένα  

 Παρασκευάς Παναγιώτης του Δαυίδ, η σύζυγος του Ευθυμία και ο γιος τους 

Κυριάκος  

 Τσιτλακίδης Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου, η σύζυγος του Σοφία και τα 

παιδιά τους Παρθένα, Ειρήνη, Όλγα και Μαρία  
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 Φωτιάδης Παναγιώτης του Γεωργίου, η σύζυγος του Σημέλα και η κόρη τους 

Σοφία  

(1ο δημοτολόγιο της κοινότητας Σεβαστειανών 1929) 

Σύμφωνα με τον ερευνητή Πολύκαρπο Τσιτλακίδη, οι οικογένειες επέλεξαν ως τόπο 

εγκατάστασης τους το χωριό σύμφωνα με διάφορα κριτήρια (επάγγελμα, συγγένεια 

κ.ά), τα όποια κάλυπταν τις ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, στους πρώτους πρόσφυγες 

που έφτασαν στο χωριό δεν υπήρχε υψηλό ποσοστό μουσουλμάνων, σε αντίθεση με 

την περίοδο του 1912. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά άδεια σπίτια 

μουσουλμάνων, τα οποία δόθηκαν στους πρόσφυγες. Στα επόμενα χρόνια και ως το 

1925 στο χωριό κατέφθασαν και οι υπόλοιποι, όσοι επέζησαν, από την περιοχή του 

Απές και από τις περιοχές των νομών Σαμψούντας και Σμύρνης. Στον κατάλογο 

αφιχθέντων αργότερα (1934) προστέθηκαν και άλλες οικογένειες, συγγενικές ή όχι με 

τις πρώτες. Τέλος, τα έτη 1915 έως 1917 επιστρατεύθηκαν από το χωριό αρκετοί 

νέοι. (1ο δημοτολόγιο της κοινότητας Σεβαστειανων 1929) 

Η καθημερινή ζωή στο χωριό και οι υποδομές του 

Στο νότιο μέρος του χωριού σήμερα παραμένει η ίδια χάραξη των δρόμων με την 

διαφορά ότι έχουν επεκταθεί. Τον καιρό εκείνο οι δρόμοι ήταν πολύ στενοί και με 

δυσκολία χωρούσε ένα κάρο. Υπήρχαν λίγα κάρα δίτροχα και τετράτροχα και τον 

χειμώνα οι δρόμοι ήταν γεμάτοι λάσπες, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να 

δυσκολεύονται στις μετακινήσεις τους. Από το χωριό επιστρατεύτηκαν πολλοί νέοι, 

με συνέπεια να μην προλάβουν να βελτιώσουν τους δρόμους. Με τη λήξη των 

πολέμων επέστρεψαν και κατέφτασαν στο χωριό και νέοι πρόσφυγες από το 1922-

1924, οι οποίοι  αρχίζουν να αγωνίζονται για την οργάνωση του χωριού για μία 

καλύτερη ζωή. Οι κάτοικοι μετέφεραν πέτρες με τα ζώα τους και  βελτίωσαν το οδικό 

δίκτυο. Το κράτος παραχώρησε σε κάποιους κατοίκους από ένα βόδι και έτσι σιγά 

σιγά οργάνωναν τον μπαξέ τους. Πολλοί από τους πρόσφυγες είχαν έξω από τα σπίτια 

τους μπαξέδες που καλλιεργούσαν τα κηπευτικά τους, τα οποία ποτίζονταν από το 

νερό που ερχόταν από τις πηγές. 

 Ακόμη, κουβαλούσαν νερό και το χρησιμοποιούσαν για τις καθημερινές τους 

ανάγκες, όπως το πότισμα των ζωντανών. Οι κάτοικοι έδωσαν προτεραιότητα  στη 
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δημιουργία έξι βρυσών  με γούρνες σε διάφορα σημεία έλευσης του νερού. Τα νερά 

του χωριού έδωσαν την ευκαιρία στους κατοίκους να δημιουργήσουν μήλο για να 

διευκολύνονται οι ίδιοι μα και όσοι ζούσαν στις γύρω περιοχές. 

 Οι πρόσφυγες συνεργάζονταν μεταξύ τους και βοηθούσε ο ένας τον άλλον στις 

καθημερινές τους εργασίες. Για παράδειγμα,  δάνειζε ο ένας το ζώο του στον άλλον 

για να τελειώσει γρηγορότερα τις ασχολίες τις αγροτικές ή  πήγαινε και ο ίδιος να τον 

βοηθήσει. Άλλωστε, την επόμενη φορά θα γινόταν το αντίστροφο.  

Τέλος, τα σπίτια στα οποία εγκαταστάθηκαν ήταν αυτά που εγκατέλειψαν οι 

μουσουλμάνοι. Ήταν κατασκευασμένα από πέτρα, χώμα και ξύλο και, συνήθως, 

διέθεταν έναν ή δύο ορόφους. 

 

Γεωργική σχολή 

Η πολιτεία συνέβαλε με διάφορους τρόπους στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

Σγκεκριμένα, αποφάσισε να ιδρύσει γεωργικές σχολές για την εκπαίδευση των 

αγροτών, καθώς ο νέος πληθυσμός που εγκαταστάθηκε δεν γνώριζε νέες καλλιέργειες 

και άλλες παραγωγές. Ίδρυσε γεωργικές σχολές σε κάθε νομό. Αρχικά,  γεωργική 

σχολή ιδρύθηκε στην κοινότητα της Σκύδρας, όμως, λόγω έλλειψης κατάλληλων  

εγκαταστάσεων εκεί, η έδρα της περιήλθε τελικά στον συνοικισμό των 

Σεβαστειανών. Από το Υπουργείο Γεωργίας και, συγκεκριμένα, από το τμήμα 

γεωργικής εκπαιδεύσεως ανατέθηκε σε δάσκαλο η διδασκαλία γεωργικών 

μαθημάτων. Η σχολή λειτούργησε για πρώτη φορά την 1
η
 Σεπτέμβρη του 1928. 

(Πρακτικά του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Βερτικοπ(Σκύδρα), αρχειακό 

υλικό ΓΑΚ Εδέσσης Ν. Πέλλας,  φάκελος με  υλικό από τις συνεδριάσεις του 

κοινοτικού συμβουλίου , ΑΒΕ 61  Α.Ε.Ε Δημ.3
ο
 & 1

ο
, 1920-1997) 
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Δημοτικό σχολείο 

Όταν κατέφθασαν οι πρώτοι πρόσφυγες στο χωριό  δεν υπήρχαν  κατάλληλες 

υποδομές για την δημιουργία σχολείου και έτσι τα μαθήματα γίνονταν σε ένα 

τούρκικο σπίτι. Το 1923, μετά από απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου, εγκρίνονται 

ποσά για τις επιδιορθώσεις του συγκεκριμένου οίκου. Η κατασκευή του πρώτου 

σχολείου γίνεται το 1924 και ολοκληρώνεται περίπου μετά από δύο χρόνια. Η 

συμβολή των κατοίκων ήταν σημαντική για την ολοκλήρωση του έργου. Ο πρώτος 

γνωστός δάσκαλος του χωριού ήταν ο Βαφειάδης Θεοχάρης και νηπιαγωγός η 

Μαζιώτη Γαρυφαλλιά. Το 1927 δόθηκαν 10.000 δραχμές για την ενίσχυση του 

διδακτηρίου Σεβαστειανών. Η κοινότητα κάθε χρόνο ανακοίνωνε ποιοι μαθητές θα 

έπρεπε να εισαχθούν στο σχολείο. (Πρακτικά του κοινοτικού συμβουλίου της 

κοινότητας Βερτικοπ(Σκύδρα), αρχειακό υλικό ΓΑΚ Εδέσσης Ν. Πέλλας,  φάκελος 

με  υλικό από τις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου , ΑΒΕ 61  Α.Ε.Ε Δημ.3
ο
 

& 1
ο
, 1920-1997) 

 

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου 

Το 1914, χρονιά άφιξης των πρώτων προσφύγων  στο χωριό, υπήρχε μια μικρή 

πέτρινη εκκλησία και δίπλα σε αυτήν ένα νεκροταφείο. Η αγάπη προς τον θεό και η 

θρησκευτική ευλάβεια των κατοίκων δημιούργησαν την ανάγκη ανέγερσης 

μεγαλύτερης και λαμπρότερης εκκλησίας. Το 1925, η κοινότητα της Σκύδρας 

εγκρίνει το διορισμό εκτελεστικής επιτροπής, υπεύθυνης για την κατασκευή του 

Ιερού Ναού. Η επιτροπή απαρτιζόταν από τους Χαράλαμπο Δουλκερίδη, Ρωμανό 

Παπαδόπουλο, Παναγιώτη Φωτιάδη, Ηλία Λαζαρίδη, Ιωάννη Ανδρεάδη, Μιχαήλ 

Παπαϊωάννου, Παναγιώτη Παρασκευά και Ιωάννη Μακρίδη. Η βοήθεια των 

κατοίκων ήταν πολύτιμη. Με προσωπική εργασία μετέφεραν την πέτρα και άλλα 

υλικά και βοήθησαν στο κτίσιμο της εκκλησίας. Το 1927 η κοινότητα της Σκύδρας 

αποφασίζει να ενισχύσει οικονομικά την εκκλησία και τον επόμενο χρόνο εγκρίνει 

την ανάθεση του έργου στον μηχανικό Ζωγραφίδη, δίνοντας το ποσό των 5000 

δραχμών. Το 1938 έγιναν τα εγκαίνια του ναού και η κατεδάφιση του παλιού μικρού 

εξωκκλησιού. Η εκκλησία αφιερώθηκε στους Αγίους Νικόλαο, Κωνσταντίνου και 

Ελένης και Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. 
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 Ο Ιερός Ναός των Σεβαστειανών ήταν τότε ο μεγαλύτερος της επαρχίας. Οι πρώτοι 

ιερείς του χωριού που γνωρίζουμε είναι ο Παπα- Σάββας Τσιτλακίδης, που ήρθε το 

1914, ο ξάδερφος του  Παπά- Γιάννης Παπαϊωάννου, που ήρθε και αυτός το 1914 και 

ήταν συνεφημέριος έως τον θάνατο του πρώτου το 1924 και, τέλος ο Παπά-

Αναστάσιος Παπαδόπουλος, που διαδέχθηκε τον δεύτερο, όταν αυτός πέθανε το 

1930. (Πρακτικά του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Βερτικοπ(Σκύδρα), 

αρχειακό υλικό ΓΑΚ Εδέσσης Ν. Πέλλας,  φάκελος με  υλικό από τις συνεδριάσεις 

του κοινοτικού συμβουλίου , ΑΒΕ 61  Α.Ε.Ε Δημ.3
ο
 & 1

ο
, 1920-1997) 

 

Η γέφυρα του χωριού 

Η κοινότητα της Σκύδρας το 1924 ορίζει επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία 

μέλη για την κατασκευή γέφυρας του Εδεσσαίου ποταμού στα Σεβαστειανά. Τα τρία 

μέλη της επιτροπής ήταν οι Ιωάννης Ανδρεάδης, ο Θεόδωρος Αρνίδης και ο 

Χαράλαμπος Δουλκερίδης. Οι εργασίες για την κατασκευή της άρχισαν αμέσως. Οι 

κάτοικοι του χωριού βοήθησαν, καθώς ήθελαν να τελειώσουν οι εργασίες όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα, γιατί η γέφυρα αυτή θα διευκόλυνε τις μετακινήσεις τους. 

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 200.000 δραχμές. Από το ποσό αυτό οι 

130.000 δραχμές αποτελούν προσωπική εργασία των κατοίκων, ενώ από τις 

υπόλοιπες 70.000, οι 30.000 είναι από τα αποθέματα της κοινότητας και οι 40.000 

καλύφθηκαν από ιδιώτη. Στις αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων δεν 

αναγράφεται η ημερομηνία λήψεως της απόφασης. Την ακριβή χρονολογία 

κατασκευής την προσδιορίζουμε από ημερομηνίες που αναγράφουν οι φορτωτικές 

των σιδήρων, καθώς και από διάφορα τιμολόγια.  

Το 1924 βρέθηκαν αποδείξεις για χρήματα που δόθηκαν από τον πρόεδρο ή τον ταμία 

του χωριού στους κατοίκους για  εργασίες σχετικές με την κατασκευή της γέφυρας. 

Από τον πρόεδρο του χωριού ο ελεγκτής των εργασιών Γεράσιμος Γερασίμου έλαβε 

το ποσό των 225 δραχμών. Έπειτα, με το ποσό των 36.940 δραχμών αποζημιώθηκε ο 

εργολάβος του έργου, Γρηγόριος Γαϊτανίδης. 

 Η γέφυρα ολοκληρώθηκε και απ’ αυτήν διάβαιναν πεζοί και κάρα. Δεν υπήρχαν 

προστατευτικά στα πλαϊνά της, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να πέσουν μέσα στο 
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ποτάμι ζώα με τα φορτία τους. Τη γέφυρα τα επόμενα χρόνια γκρέμισε ο ποταμός και 

έτσι οι κάτοικοι για να συνδέσουν τις δυο όχθες στο ποτάμι, έφτιαξαν δύο 

υποτυπώδεις γέφυρες χρησιμοποιώντας τα σίδερα από την παλιά. Μετά τον πόλεμο 

του ’40 κατασκευάστηκε μια στενή τσιμεντένια γέφυρα από την Νομαρχία Πέλλας 

στον Εδεσσαίο ποταμό, την οποία και αυτήν έριξε η πλημμύρα του 1979. (Πρακτικά 

του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Βερτικοπ(Σκύδρα), αρχειακό υλικό ΓΑΚ 

Εδέσσης Ν. Πέλλας, φάκελος με  υλικό από τις συνεδριάσεις του κοινοτικού 

συμβουλίου , ΑΒΕ 61  Α.Ε.Ε Δημ.3
ο
 & 1

ο
, 1920-1997) 

 

4.2 Οικονομία 

Εκείνη την εποχή οι κύριες ασχολίες τόσο των ντόπιων, όσο και των προσφύγων, 

ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Οι καλλιέργειες με τις οποίες ασχολούνταν οι 

γεωργοί ήταν το σιτάρι, τα καπνά, το κριθάρι, το σουσάμι, το βαμβάκι και το 

καλαμπόκι. Το επάγγελμα του γεωργού εκείνα τα χρόνια ήταν αρκετά δύσκολο, 

καθώς όλες οι εργασίες γίνονταν χειρωνακτικά, εφόσον δεν υπήρχαν σύγχρονοι 

εξοπλισμοί και  μηχανήματα όμοια με αυτά  που υπάρχουν σήμερα και διευκολύνουν 

την καλλιέργεια. 

 Στο χωριό οι κάτοικοι ασχολούνταν και με την κτηνοτροφία. Υπήρχε ένας 

κατάλογος στον οποίο σημείωναν το όνομα του κάθε κτηνοτρόφου και τον αριθμό 

καθώς και το είδος των ζώων που είχε. Οι κτηνοτρόφοι βοσκούσαν τα ζώα τους στα 

διπλανά υψώματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν και για να τα ζευγαρώσουν. Ακόμη 

κάποιοι κάτοικοι δούλευαν στον σταθμό των τρένων του Βέρτικοπ και  υπήρχαν και 

διάφοροι τεχνίτες όπως καροποιοί, πεταλωτές, ξυλουργοί οι οποίοι ασκούσαν την 

τέχνη τους.  

Με το πέρασμα των χρόνων κάποια επαγγέλματα εξελίχθηκαν και κάποια άλλα 

χάθηκαν. Η γεωργική παραγωγή έγινε πιο εύκολη, καθώς πλέον υπάρχουν 

μηχανήματα, οι αγρότες ενημερώνονται συνεχώς για νέες καλλιέργειες και το κράτος 

τους στηρίζει δίνοντας  επιδοτήσεις. Η δενδροκαλλιέργεια ιδιαίτερα μετά την 

δεκαετία του ’70 εμφάνισε μεγάλη άνθιση, οπότε και αυξήθηκε σημαντικά η εξαγωγή 

των παραγόμενων προϊόντων. Από τα δενδροκομικά είδη κυριαρχεί η καλλιέργεια 
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ροδακινιών, για παραγωγή προϊόντων που προορίζονται τόσο για νωπή κατανάλωση, 

όσο και για μεταποίηση. Ακόμη, στην περιοχή παράγονται βερίκοκα, κεράσια, μήλα, 

ελιές και δαμάσκηνα. Οι καλλιέργειες αυτές αν και καλύπτουν μικρότερο ποσοστό 

εκτάσεων ενισχύουν την τοπική οικονομία και διευρύνουν την παραγωγική βάση της 

περιοχής. Τέλος, καθώς το χωριό στηρίζεται στην γεωργία, έχει αυξηθεί η δημιουργία 

φυτώριων.  

H οικονομία του χωριού βασίζεται στην γεωργία και γι αυτό τον λόγο οι κάτοικοι 

ίδρυσαν περίπου το 1932 τον  Αγροτικό Συνεταιρισμό. Ο Συνεταιρισμός ονομάστηκε 

Α.Σ Σεβαστειανών και αρχικά ενίσχυε τους αγρότες με την παροχή λιπασμάτων  και 

άλλων  γεωργικών  ειδών. Στη συνέχεια, σημαντικές λειτουργίες του Συνεταιρισμού 

ήταν η συλλογή, η μεταφορά και η προώθηση προς τις εγχώριες και ξένες αγορές 

όλων των αγροτικών προϊόντων της περιοχής. Κύριος ρόλος του ήταν η υποστήριξη  

της παραγωγικής διαδικασίας, εξοπλισμένος με το κατάλληλο προσωπικό και την 

κατάλληλη υποδομή. Πλέον ο συνεταιρισμός δεν λειτουργεί.  

Χαρακτηριστικό του χωριού είναι η έντονη βιομηχανική δραστηριότητα. Το πρώτο 

εργοστάσιο είναι το ΣΑΛΙΓΚΑΡ Α.Ε, ΣΑΛΙΚΟΜ Α.Ε, το οποίο σήμερα ονομάζεται 

ΕΣΚΑΡΚΟΜ Α.Ε. Η εταιρεία αυτή απαρτίζεται από δυο ξεχωριστές εργοστασιακές 

εγκαταστάσεις, εκ των οποίων  η μια εστιάζει στην επεξεργασία σαλιγκαριών και η 

άλλη στην επεξεργασία φρούτων και λαχανικών. Ακόμη, στο χωριό στεγάζεται μία 

πιο σύγχρονη βιομηχανία, που ονομάζεται ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ Α.Ε, η οποία 

ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών. 

Τέλος, υπάρχει το εργοστάσιο ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΕΛΙΖΑ ΦΡΟΥΤ ΑΕΒΕ, το οποίο 

ασχολείται με την συσκευασία νωπών φρούτων. Όλες οι παραπάνω βιομηχανίες 

συμβάλουν σημαντικά στην οικονομία του τόπου, καθώς προωθούν τα τοπικά 

προϊόντα σε ελληνικές και διεθνείς αγορές. Τέλος, παρέχουν νέες θέσεις εργασίας 

τόσο στους κατοίκους του χωριού, όσο και των γύρω περιοχών. 

Μπορεί ο κλάδος της γεωργίας με τα χρόνια να εξελίχθηκε και να παίζει σημαντικό 

ρόλο στην οικονομία της περιοχής, η κτηνοτροφία, όμως, πλέον δεν αποτελεί βασική 

δραστηριότητα εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, όπου η φυτική παραγωγή δεν 

προσφέρει ικανοποιητικό εισόδημα. Ακόμη, οι κάτοικοι σταμάτησαν πλέον να 

καλλιεργούν καπνά, σιτάρι, κριθάρι, σουσάμι, βαμβάκι και καλαμπόκι, τα οποία 
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παλαιότερα ήταν οι βασικές καλλιέργειες. Τέλος, δεν υπάρχουν πια τα επαγγέλματα 

του καροποιού και του πεταλωτή. 

 

4.3 Ιστορία 

Η παρουσία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία υπήρξε μακραίωνη. Μετά το 12
ο
 αιώνα οι 

ελληνικοί πληθυσμοί μειώθηκαν σημαντικά σε αντίθεση με την αρχαιότητα και τους 

βυζαντινούς χρόνους, κυρίως λόγω των μαζικών εξισλαμισμών. Όμως, κατά τον 18
ο
 

και 19
ο
 αιώνα σημειώθηκαν πάλι μεταναστεύσεις από τον Ελλαδικό χώρο, οι οποίες 

ενίσχυσαν και πάλι το ελληνικό στοιχείο στη Μικρά Ασία. Στα χρόνια αυτά της 

Τουρκοκρατίας και ιδιαίτερα κατά τον 18
ο
 αιώνα σημειώθηκε οικονομική άνοδος των 

Ελλήνων και πνευματική άνθηση. 

 Συγκεκριμένα, η περιοχή γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών, 

γεγονός που ανέδειξε τους Έλληνες σε σπουδαίους εμπόρους, βιοτέχνες και 

τραπεζίτες. Κατάφεραν να δημιουργήσουν τεράστιες περιουσίες, πράγμα που 

διαπιστώνουμε από τα αρχοντικά που σώζονται ακόμη και σήμερα στη Σμύρνη και 

στο Πόντο. Σε περιοχές με πυκνό ελληνικό πληθυσμό ιδρύθηκαν κοινότητες, 

σύλλογοι και σχολεία. Η οικονομική δύναμη των ελληνικών κοινοτήτων βοήθησε 

στην εκπαίδευση του υπόδουλου ελληνισμού με την ίδρυση του πρώτου Ορθόδοξου 

σχολείου στη Σμύρνη το 1708. 

 Από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα ενισχύθηκε η εθνική αφύπνιση των Τούρκων, κυρίως 

μετά την εδαφική συρρίκνωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο έντονος 

εθνικισμός των Τούρκων είχε ως στόχο την εχθρική αντιμετώπιση των μειονοτήτων 

που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Έλληνες και οι Αρμένιοι, καθώς 

είχαν συγκεντρώσει στα χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου και της 

βιομηχανίας της χώρας, βρέθηκαν στο στόχαστρο. 

  Σημαντικό ρόλο στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας έπαιξε το ζήτημα της 

κατακύρωσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τους πρώτους μήνες του 1914 

έγιναν μεταναστεύσεις Μουσουλμάνων της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της 

Ελλάδας προς τη Μικρά Ασία, τις οποίες κατηύθυνε σε γενικές γραμμές η τουρκική 

Κυβέρνηση. Αυτό το συμβάν έδωσε το πρόσχημα στην κυβέρνηση της Τουρκίας, 
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παράλληλα με την είσοδο της στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, να προχωρήσει σε 

διωγμούς των Ελλήνων. Οι πρώτοι εκδιώχθηκαν στις αρχές του 1914 και ήταν οι 

Έλληνες της Ανατολικής Θράκης. Τον Μάιο οι διωγμοί επεκτάθηκαν και στην 

Δυτική Μικρά Ασία για στρατιωτικούς λόγους, με προκάλυμμα την εκκένωση της 

περιοχής απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καταλυτικό ρόλο στην 

επιχείρηση είχε η καθοδήγηση των Γερμανών, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι των 

Τούρκων. Η εκκένωση μεθοδεύτηκε πρώτα με ανθελληνική εκστρατεία του 

τουρκικού τύπου και καταπίεση των Ελλήνων για να εξαναγκαστούν σε ‘‘εκούσια’’ 

μετανάστευση. Οι Έλληνες διώχθηκαν με βίαιο τρόπο, καθώς διαπράχθηκαν 

λεηλασίες και πολλές δολοφονίες σε βάρος τους. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

κήρυξε την Ορθόδοξη Εκκλησία σε διωγμό και διέκοψε την λειτουργία των 

εκκλησιών και των σχολείων (Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας). 

Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε και προχώρησε σε διπλωματικές ενέργειες, 

προκειμένου να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για εθελούσια ανταλλαγή Ελλήνων 

ορθοδόξων της Τουρκίας και Μουσουλμάνων της Ελλάδας. Για να μπορέσει αυτό να 

υλοποιηθεί, ιδρύθηκε τον Ιούνιο η Μικτή Επιτροπή, που  ήταν υπεύθυνη για την 

ανταλλαγή. Η επιτροπή αυτή δεν λειτούργησε, λόγω της εισόδου της Τουρκίας στον 

Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, τον Οκτώβριο του 1914. Οι Έλληνες υπέστησαν πολλές 

καταπιέσεις, καθώς επιβαρύνθηκαν οικονομικά και το κράτος προχώρησε σε 

επιτάξεις ειδών για τις ανάγκες του πολέμου. Ακόμη, υπήρχαν δυσκολίες στις 

εμπορικές τους δραστηριότητες. Επίσης, μετακινήθηκαν από τις ακτές στο εσωτερικό 

της Μικρά Ασίας πληθυσμοί χωριών ή και ευρύτερων περιοχών. Τέλος, όσοι άνδρες 

είχαν ηλικία 20-45 ετών μπορούσαν να εξαγοράσουν τη στρατιωτική τους θητεία και 

όσοι δεν πλήρωναν χαρακτηρίστηκαν λιποτάκτες, ενώ οι άνδρες άνω των 45 ετών 

που δεν στρατεύονταν, επάνδρωσαν τα τάγματα εργασίας (Θέματα Νεοελληνικής 

Ιστορίας) 

Οι πράξεις των Τούρκων δημιούργησαν ένα μεγάλο κύμα φυγής προς την Ελλάδα. Οι 

Τούρκικες αρχές παραχώρησαν τα σπίτια που εγκατέλειψαν οι Έλληνες σε 

μουσουλμάνους μετανάστες από την Σερβία, την Βουλγαρία, την Αλβανία και την 

Ελλάδα. Παράλληλα, με τον ερχομό προσφύγων από την Τουρκία, πρόσφυγες ήρθαν 

το 1916 από την Ανατολική Μακεδονία. Αυτοί επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την 
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λήξη των εχθροπραξιών το 1918 και φρόντισε για την επανεγκατάσταση τους η 

«Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας». 

 Με την συνθήκη του Νεϊγύ παραχωρήθηκε στην Ελλάδα από την Βουλγαρία η 

Δυτική Θράκη.  Η συνθήκη αυτή προέβλεπε και την αμοιβαία μετανάστευση μεταξύ 

της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Με βάση αυτό το σύμφωνο αναχώρησαν από την 

Ελλάδα 50.000 Βούλγαροι και από την Βουλγαρία περίπου 30.000 Έλληνες. Την 

περίοδο 1919-1921 μεγάλο μέρος των Ελλήνων της Ρωσίας, (τους οποίους 

ακολούθησαν οι Αρμένιοι και οι Ρώσοι) κατέφυγαν στα λιμάνια της Μαύρης 

θάλασσας και από εκεί πέρασαν στην Ελλάδα. Οι λόγοι που τους οδήγησαν να 

εγκαταλείψουν τη χώρα, ήταν η κατάληψη από  Τούρκους  ρωσικών επαρχιών και η 

Ρώσικη επανάσταση (Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας). 

 Το ίδιο διάστημα Έλληνες πρόσφυγες ήρθαν από τη Βόρειο Ήπειρο, την Ρουμανία, 

την Νοτιοδυτική Μικρά Ασία, το Αϊδίνιο και το εσωτερικό της Μικρά Ασίας, καθώς 

και από τα Δωδεκάνησα. Υπολογίζεται μέχρι και το 1920 ότι κατέφυγαν στην Ελλάδα 

περίπου 800.000 πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες αυτοί είτε έφτασαν μόνοι τους, είτε με 

μέσα που διατέθηκαν από το κράτος. Μεγάλος αριθμός προσφύγων συγκεντρώθηκε 

στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Μακεδονία και στα 

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μικρότερος αριθμός προσφύγων μετακινήθηκε στην 

Κρήτη, το Βόλο, την Πάτρα, την Καλαμάτα και τα νησιά του Αργοσαρωνικού. 

 Οι εθνικές επιδιώξεις των Ελλήνων της Μικρά Ασίας φάνηκε να πραγματοποιούνται. 

Στις 15 Μαΐου 1919 ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη. Σε λίγο χρονικό 

διάστημα ο ελληνικός στρατός επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές γύρω από την 

κατεχόμενη ζώνη. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 1920 υπογράφηκε η συνθήκη των 

Σεβρών. Η συνθήκη αυτή θέσπιζε πως η περιοχή της Σμύρνης  βρισκόταν υπό 

ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια, μετά από την περίοδο αυτή, τον λόγο 

είχαν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα αποφάσιζαν την προσάρτηση της με δημοψήφισμα. 

Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επιστρέφει στην Ελλάδα 

και το κόμμα των Φιλελεύθερων χάνει τις εκλογές. Όλη αυτή η κατάσταση ευνοεί 

τους συμμάχους να εκφράσουν καθαρότερα την αλλαγή της στάσης τους απέναντι 

στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή το εθνικό κίνημα των Τούρκων γίνεται  ισχυρότερο 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Τουρκίας. Η λήξη του μικρασιατικού 
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πολέμου έγινε τον Αύγουστο του 1922 και ο ελληνικός στρατός ηττήθηκε και 

υποχώρησε. Πλήθος προσφύγων ακολουθώντας τον στρατό άρχισε να φτάνει στην 

Ελλάδα. 

Η Ελληνική παρουσία υπήρξε κυρίαρχη στη Σμύρνη και στον Πόντο στις αρχές του 

20
ου

 αιώνα όταν άρχισαν οι διώξεις των Ποντίων και των Αρμενίων από τους 

Τούρκους. Με την Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και με την ανταλλαγή των 

πληθυσμών το 1923, έσβησαν σημαντικές περιοχές με μεγάλη ιστορία πολιτισμού 

όπως η Έφεσος, η Σμύρνη, η Σινώπη, η Σαμψούντα, η Κερασούντα, η Τραπεζούντα 

και η Αργυρούπολη.  

Οι πρόσφυγες εκτός από τις αρρώστιες ήταν και ψυχικά τραυματισμένοι από την 

απώλεια συγγενών και φίλων. Βίωσαν απίστευτο πόνο και δυστυχία, καθώς 

ξεριζώθηκαν από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Έχουν περάσει πάνω από εκατό 

χρόνια, από τότε που ο ελληνισμός του Πόντου εξαναγκάσθηκε βίαια να 

εγκαταλείψει πατρογονικές εστίες χιλιάδων ετών. Οι πρώτοι πρόσφυγες που έφτασαν 

στα Σεβαστειανά προήλθαν από τα χωριά του Απές (Νομού Σεβάστειας) του Πόντου. 

Η καταγωγή τους έλκεται από την περιοχή της Αργυρούπολης όπου μετά το κλείσιμο 

των μεταλλείων (περί τα τέλη του 18
ου

 αιώνα) μετανάστευσαν δυτικότερα (Απές). 

Σύντομα οι χριστιανικοί πληθυσμοί βρέθηκαν σε δυσμενή θέση εξαιτίας του 

Ρωσοτουρκικού πολέμου, των διώξεων που υπέστησαν και των ανακατατάξεων της 

ευρύτερης περιοχής της Εγγύς Ανατολής, μετά από την διάλυση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και τη Μικρασιατική καταστροφή. Έως το 1924 προστέθηκαν 

πρόσφυγες από τη Μπάφρα και την Σμύρνη. Οι περιοχές (χωριά) προέλευσης ήταν: 

Νομού Σεβάστειας (Απές): ΑΡΜΟΥ ΤΣΑΙΡ, ΙΝΙΟΝΟΥ, ΚΙΡΜΠΑΓΙ, ΚΟΒΑΤΖΙΚ, 

ΚΟΥΛΑΛΗ, ΜΑΝΑΣΤΙΡ, ΠΑΖΑΡ ΠΕΛΕΝ, ΝΤΕΡΕ ΚΙΟΙ, ΤΣΑΜΛΟΥ ΚΑΛΕ. 

Νομού Σαμψούντας: ΑΛΑΤΣΑΜ, ΑΝΤΟΥΖ, ΜΕΙΤΑΝΤΖΟΥΧ, ΟΡΜΕΝΟΣ, 

ΠΑΛΧΛΑΡ, ΤΙΡΚΕΝΛΙ. Και τέλος, Νομού Σμύρνης: ΚΕΡΕΝΚΙΟΙ, ΜΕΝΕΜΕΝΗ, 

ΣΜΥΡΝΗ (βλέπε χάρτη, παράρτημα II) Έτσι, οι πρόγονοί μας, μετά από τρεις 

χιλιετίες παρουσίας στον Πόντο και την Μικρά Ασία, εγκαταστάθηκαν κυρίως στην 

Κεντρική Μακεδονία. Η θέληση τους για επιβίωση και η εργατικότητά τους υπήρξαν 

αξιοζήλευτες αρετές και τους βοήθησαν να ριζώσουν και να προκόψουν στην νέα 

τους πατρίδα (Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας). 
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 Στην καινούρια  πατρίδα έφτασαν εξαντλημένοι, ανήμποροι, χωρίς να έχουν τα 

απαραίτητα εφόδια. Για να φτάσουν στο χωριό διήνυσαν περίπου 5.000 χιλιόμετρα. 

Ήταν δύσκολο να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν στις νέες συνθήκες. Δούλεψαν 

σκληρά και κατάφεραν να χτίσουν την ζωή τους από την αρχή. Δημιούργησαν από το 

μηδέν περιουσίες και μετέδωσαν στις επόμενες γενιές τις παραδόσεις,  τα ήθη και τα 

έθιμα. Πάντα υπήρχε η νοσταλγία και η έντονη απώλεια για έμψυχα και άψυχα 

πράγματα που είχαν αφήσει στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Στην διάρκεια όλων αυτών 

των χρόνων (1914-2016) έδειξαν ότι είναι άνθρωποι με πίστη, αλληλεγγύη, 

εργατικότητα και προσήλωση στις παραδόσεις.  

Συνύπαρξη ντόπιων και προσφύγων 

Οι απόψεις για την συνύπαρξη μεταξύ των ντόπιων κατοίκων και των προσφύγων 

διίστανται. Σύμφωνα με  μαρτυρίες των κατοίκων, η σχέση μεταξύ τους ήταν 

αρμονική, χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Συγκεκριμένα, κάτοικοι 

του χωριού αναφέρουν πως οι ντόπιοι τους υποδέχτηκαν και τους βοήθησαν. Από την 

άλλη μεριά, υπάρχουν και  μαρτυρίες που  αποδεικνύουν το αντίθετο. Υποστηρίζουν 

πως η συνύπαρξη μεταξύ τους δεν ήταν και τόσο αρμονική, παρουσιάζοντας τις δύο 

κύριες αιτίες. Η πρώτη αφορά την γλώσσα. Οι ντόπιοι μιλούσαν σλαβικά και οι 

πρόσφυγες τούρκικα, ποντιακά κ.α. (ανάλογα από την χώρα που ήρθαν), με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Η δεύτερη αιτία έχει να κάνει με ένα 

έθιμο των Ποντίων, το οποίο ονομάζεται ΜΑΣ. Σύμφωνα μ’ αυτό το έθιμο, η νύφη 

που έμπαινε στο σπίτι έπρεπε να στέκεται όρθια στη γωνία του σπιτιού όσο ο πεθερός 

ήταν στο σαλόνι. Πριν φύγει ο πεθερός από το σπίτι η νύφη έπρεπε να του πλύνει τα 

πόδια και δεν έπρεπε να μιλήσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ντόπιοι να μην δίνουν 

γυναίκες στους Πόντιους, καθώς για τους ντόπιους είχε μεγάλη αξία η γυναίκα και γι’ 

αυτό παρατηρούμε ότι σε εκείνα τα χρόνια αρχηγός της οικογένειας των ντόπιων 

ήταν η γιαγιά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ " Ο ΠΥΡΡΙΧΕΙΟΣ "  

5.1 Ιστορία Συλλόγου 

Ο Σύλλογος Ποντίων Σεβαστιανών ιδρύθηκε το έτος 1989, έτος απόκτησης και της   

επωνυμίας ΄΄Σύλογγος Ποντίων Σεβαστειανών΄΄ και του διακριτικού τίτλου ΄΄Ο 

Πυρρίχειος΄΄. 

Η δημιουργία του συλλόγου έχει ως στόχο να γνωρίσουν οι κάτοικοι τα ήθη και τα 

έθιμα του προσφυγικού κόσμου,  ιδιαίτερα των ανθρώπων που ήρθαν από τον Πόντο 

και να διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες των μελών και των κατοίκων των 

Σεβαστειανών, αναπτύσσοντας το μορφωτικό και κοινωνικό τους επίπεδο. Επιπλέον, 

ο σύλλογος είναι το μέσο για την διάσωση της ελληνικής λαϊκής ποντιακής 

παράδοσης και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η επίτευξη όλων των 

παραπάνω πραγματώνεται με την δημιουργία χορευτικού συγκροτήματος και 

χορευτικών εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου για την προβολή και την 

διάδοση του παραδοσιακού ποντιακού χορού, με λαογραφικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, 

συζητήσεις, συνέδρια, κινηματογραφικές προβολές, δημιουργία ερασιτεχνικής 

ομάδας, εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, εκδόσεις εντύπων, δημιουργία δανειστικής 

βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, διενέργεια 

εκδρομών, εορτών, χοροεσπερίδων και με διάφορες άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.  

Τα έσοδα του συλλόγου προέρχονται από το δικαίωμα εγγραφής των μελών, από 

εισφορές ή συνδρομές των μελών του, κρατικές επιχορηγήσεις, καθώς και κάθε άλλη 

είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία. Κάθε μέλος πρέπει να καταβάλλει 

μηνιαίως το ποσό που έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν κάποιο 

μέλος καθυστερήσει την μηνιαία καταβολή εισφοράς πάνω από ένα εξάμηνο, μπορεί 

να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ακίνητη περιουσία του 

συλλόγου μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του μετά από απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης. Τα κεφάλαια του συλλόγου διατίθενται μόνο μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση που καταχωρείται στα πρακτικά του.  
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Ο Σύλλογος έχει την δική του σφραγίδα που απεικονίζει έναν μονοκέφαλο αετό και 

γύρω από αυτόν αναγράφεται η επωνυμία του συλλόγου και το έτος ίδρυσής του. 

 

5.2 Μέλη 

Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι, ανεξάρτητα από το γένος, όσοι έχουν 

την ελληνική ιθαγένεια, ενώ αποκλείονται οι μη Έλληνες πολίτες. Τα μέλη 

χωρίζονται σε επίτιμα και τακτικά. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση των μελών. 

Ακόμη δεν έχουν ενεργό ρόλο στην διοίκηση του συλλόγου, καθώς δεν έχουν 

δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις και απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που έχει 

το τακτικό μέλος.  

Κάθε μέλος για την είσοδο του στο σύλλογο, συμπληρώνει μια έγγραφη αίτηση στο 

Γενικό Γραμματέα του συλλόγου και αυτή γίνεται αποδεκτή μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Αν μια αίτηση δεν γίνει δεκτή, ο αιτών μπορεί να 

απευθυνθεί στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκεί κρίνεται 

οριστικά η είσοδος του ή όχι στον σύλλογο. Αντίθετα, αν κάποιο μέλος επιθυμεί να 

αποχωρήσει από τον σύλλογο, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση διαγραφής από 

τα μητρώα των μελών. Υποχρέωση του είναι μέχρι την ημέρα της διαγραφής του να 

καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες εισφορές. Τέλος, δεν έχει κανένα δικαίωμα 

στην περιουσία του συλλόγου. Σε ορισμένες περιπτώσεις αν κάποιο μέλος αντιδρά 

στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του συλλόγου ή έχει διαγωγή ασυμβίβαστη με τα 

συμφέροντα του συλλόγου, διαγράφεται αφού πρώτα με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου κληθεί να απολογηθεί. Έπειτα, η τελική απόφαση εγκρίνεται από την 

Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά. 

Τα τακτικά μέλη εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου. Κάθε τακτικό 

μέλος δικαιούται να παίρνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχει κατά τη 

διάρκεια τους τις πράξεις της διοίκησης, να εκλέγει και να εκλέγεται μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής και να ψηφίζει στις συνελεύσεις 

για κάθε θέμα που τίθεται σε συζήτηση και αφορά τους σκοπούς του συλλόγου. 

Δικαίωμα ψήφου και εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μόνο τα τακτικά μέλη 
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που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. (Καταστατικό του 

συλλόγου Σεβαστειανών ''ο Πυρρίχειος'',  επικύρωση 1989). 

 

Διοίκηση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννιά μέλη. Τα μέλη που το απαρτίζουν 

είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και οι πέντε 

σύμβουλοι.  

Με πρόσκληση του προέδρου το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα 

σε δέκα ημέρες από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα αναδεικνύοντας  τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 

αρμόδιο για τις υποθέσεις της διοίκησης του συλλόγου καθώς και για την διαχείριση 

της περιουσίας του, εκτός από αυτές που είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά το μήνα ή και έκτακτα όταν προκύπτει 

κάποιο θέμα, με πρόταση του Προέδρου ή των πέντε μελών της διοίκησης. Αν κάποιο 

μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται ότι 

παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Σε περίπτωση που 

δημιουργηθούν κενές θέσεις στην πορεία για οποιοδήποτε λόγο, καταλαμβάνονται 

από αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους. Η θητεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την 26η Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου 

έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογής του. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο  σε 

περίπτωση παράβασης μπορεί να προχωρήσει σε έγγραφη παρατήρηση, αυστηρή 

έγγραφη επίπληξη και την οριστική διαγραφή ενός μέλους,  που υπόκειται στην 

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. (Καταστατικό του συλλόγου Σεβαστιανών ''ο 

Πυρρίχειος'' , επικύρωση 1989). 

 

 

 Πρόεδρος 

Ο ρόλος του Προέδρου του συλλόγου είναι να εκπροσωπεί τον σύλλογο σε όλες του 

τις σχέσεις, δικαστικές και εξώδικες, καθώς είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο 
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διοικητικό συμβούλιο τις ενέργειες  του. Ακόμη, συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου και τις έκτακτες εφόσον το ζητήσουν πέντε μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ρόλος του είναι πρωταρχικός καθώς διευθύνει τις 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα πρακτικά και ελέγχει την 

διαχείριση του ταμία. Τέλος, μαζί με τον γενικό γραμματέα υπογράφει όλα τα 

έγγραφα του συλλόγου και μεριμνά για την ανάπτυξη του συλλόγου. 

 Αντιπρόεδρος  

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει τα καθήκοντα του 

Προέδρου όταν αυτός λείπει. 

 

 Γενικός Γραμματέας 

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία του συλλόγου, 

συμπληρώνει τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα 

τα εξερχόμενα έγγραφα, κρατάει το μητρώο των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα 

του συλλόγου. 

 Ταμίας 

Ο Ταμίας κρατάει τα λογιστικά βιβλία, τις αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει κάθε 

εισφορά στο σύλλογο και τα διάφορα έσοδα. Ακόμη, είναι υπεύθυνος για όλες τις 

πληρωμές. Τέλος, ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να δέχεται έλεγχο για το ταμείο του 

οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 Σύμβουλοι 

Οι Σύμβουλοι παίρνουν μέρος σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

και εκτελούν καθήκοντα που τους ανατίθενται από αυτό. 

 Τα Ιδρυτικά Μέλη  

 Κωστελίδης Ιωάννης Χρήστου  
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 Αθανασιάδης Ιωάννης Ανδρέα 

 Θεοδωρίδης Χαράλαμπος Γεωργίου  

 Μηνασίδης Πέτρος Ευσταθίου 

 Γρηγοριάδης Νικόλαος Χρήστου 

 Παπαϊωάννου Πολύκαρπος Ματθαίου 

 Δουλκερίδης Δημήτριος Χρήστου  

 Τσιτλακίδης Κωνσταντίνος Θωμά 

 Κωστελίδης Γεώργιος Χρυσοστόμου 

 Τσιτλακίδης Μιχαήλ Ιωάννη  

 Λαζαρίδης Σταύρος Νικολάου 

 Ελευθεριάδης Δημήτριος Γεωργίου 

 Μυσιρλίδης Αλέξανδρος Παναγιώτη 

 Τσιτλακίδης Κωνσταντίνος Αναστασίου 

 Ουφακίδης Γεώργιος Προδρόμου  

 Τσιτλακίδης Θεόδωρος Σωφρονίου 

 Μακρίδης Παναγιώτης Χρήστου 

 Κωστελίδης Χαράλαμπος Χρήστου 

 Κουτσούκης Κωνσταντίνος Δημητρίου 

 Σιδηρόπουλος Ιωάννης Βασιλείου 

 Κωνσταντινίδης Γεώργιος Κωνσταντίνου 

 Γρηγοριάδης Ιωάννης Σάββα  

 Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος Ματθαίου 
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 Θεοδωρίδης Νικόλαος Πέτρου 

 Κελεσίδης Παύλος Αλεξίου 

 Εξηντάρης Ανέστης Ιωάννη  

 Κουζουτσάκ Γεώργιος Κυριάκου 

 Δουλκερίδης Σόλων Ιωάννη 

 Φωτιάδης Γρηγόριος Παναγιώτη 

 Μακρίδης Κωνσταντίνος Χρήστου-Παρθένας 

 Περπερίδης Κωνσταντίνος Χρήστου 

 Χαλάτσης Νικόλαος Χρήστου 

 Μακρίδης Κωνσταντίνος Χρήστου-Μαρίας 

 Θεοδωρίδης Γεώργιος Νικολάου  

 Ασμανίδης Απόστολος Γεωργίου 

 Μακρίδης Αντώνιος Καλλινίκου 

 Μακρίδης Παναγιώτης Φωτίου 

 Μηνασίδης Γρηγόριος Ευθυμίου 

 Καλιανίδης Αλέξανδρος Κωνσταντίνου 

 Παπαχαραλάμπους Κωνσταντίνος Εμμανουήλ 

(Καταστατικό του συλλόγου Σεβαστιανών ''ο Πυρρίχειος'' , επικύρωση 1989). 

 

5.3 Εκδηλώσεις 

Ο Σύλλογος  Ποντίων Σεβαστειανών ιδρύθηκε το 1989. Από τότε και μέχρι σήμερα 

λειτουργεί συνεχώς στις εγκαταστάσεις του στην πλατεία των Σεβαστειανών, στο 

κοινοτικό κτίριο. Σήμερα απαριθμεί περίπου 80 ενεργούς χορευτές, λαμβάνοντας 
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μέρος σε πολλές δραστηριότητες. Ο σύλλογος κατά καιρούς δραστηριοποιείται 

διοργανώνοντας κάποιες εκδηλώσεις. Αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης του 

χωριού είναι το πανηγύρι 21 Μαΐου. Το πανηγύρι διαρκεί δύο ημέρες, την παραμονή 

και την ημέρα της γιορτής. Ο σύλλογος κάθε χρόνο προετοιμάζει πολιτιστικές 

εκδηλώσεις στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου με τη συμμετοχή των χορευτικών 

τμημάτων του χωριού και με πλούσιο ποντιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ακόμη, 

κάθε χρόνο διοργανώνει τον ετήσιο χορό, οπού το κάθε τμήμα του συλλόγου 

παρουσιάζει τους δικούς του ποντιακούς χορούς και στη συνέχεια αρχίζει το 

ποντιακό γλέντι. Ο ετήσιος χορός του συλλόγου γίνεται συνήθως σε κάποιο κέντρο 

της περιοχής. Υπάρχει είσοδος για τον καθένα που θέλει να παρακολουθήσει το 

πρόγραμμα, η οποία τις περισσότερες φορές περιλαμβάνει ποτό και φαγητό. Τέλος, 

διοργανώνει εκδρομές, παίρνει μέρος σε ποντιακά φεστιβάλ, σε χορούς άλλων 

συλλόγων, σε παρελάσεις  και αρκετά συχνά διοργανώνει μικρά ποντιακά γλέντια, τα 

λεγόμενα Παρακάθ.  

 

5.4 Αρχεία 

Τα αρχεία είναι εκείνα τα τεκμήρια τα οποία συσσωρεύονται με φυσική διαδικασία 

οποιαδήποτε στιγμή κατά την άσκηση μιας δραστηριότητας, δημόσιας ή ιδιωτικής, 

και γι ’ αυτόν το λόγο διατηρούνται για χρήση – αναφορά υπό την εποπτεία των 

προσώπων που είναι υπεύθυνα για τις εν λόγω δραστηριότητες ή των διαδόχων τους  

(Jenkinson 1980) • παλαιότερος ορισμός : « Τα ιστορικά αρχεία είναι τα τεκμήρια 

δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών που έχουν κριθεί άξια διατήρησης για μελέτη και 

έρευνα και τα οποία έχουν κατατεθεί ή έχουν επιλεγεί για κατάθεση σε ένα αρχειακό 

ίδρυμα » (Shellenberg 1956) • « Τα αρχεία αποτελούν νήματα του κοινωνικού ιστού 

της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και προσφέρουν  απόδειξη για τις δραστηριότητες 

και τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπινων σχέσεων και πληροφορίες για τις σχέσεις 

ανθρώπων, οργανισμών, γεγονότων και τόπων.» (McKemmish, 2000)  
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1-1-1912  Πληθυσμιακή κατάσταση του κάθε χωριού πριν το 1912 
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23-11-1920 Έκτακτη κοινοτ. παροχή για το Σχολείο Βάγγαινας 
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1929-3-12 Παράκλησις του Ι. Ανδρεάδη για αποστολή ιατρού στα Σεβαστειανά 
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1-1-1923  επιδιορθώσεις των Σχολείων 

 

 

5.5 Φωτογραφίες 
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Ετήσιος χορός 
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Παρακάθ 
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Παρακάθ 
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Ετήσιος χορός 
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Ετήσιος χορός 
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Παρακάθ 
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Παρακάθ 
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Ετήσιος χορός 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 

 Ημέρα Δευτέρα 

Δραστηριότητα 1
η
 

Φτιάχνοντας μια συνταγή του τόπου μας 

Στόχοι:  

 Να γνωρίσουν τα παιδιά τα παραδοσιακά φαγητά του τόπου τους. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται, να αποκτήσουν υπευθυνότητα και δεξιότητες. 

 Να ακούν και να κατανοούν τις οδηγίες της νηπιαγωγού έτσι ώστε να 

φτιάξουν σωστά την συνταγή. 

 Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο. 

Περιγραφή της δράσης  

Αρχικά, η νηπιαγωγός ενημερώνει τους γονείς για την δραστηριότητα που πρόκειται 

να κάνει. Στη συνέχεια, ζητάει από τα παιδιά να φέρουν υλικά και τα οικιακά σκεύη 

που χρειάζονται. Έπειτα, μιλάει στα παιδιά για τα παραδοσιακά φαγητά του τόπου 

τους. Μετά την συζήτηση για τα παραδοσιακά φαγητά ξεκινάει μια νέα συζήτηση, η 

οποία θέτει διάφορα ερωτήματα στα παιδιά: «Τι είναι συνταγή;», «Γνωρίζετε κάποιο 

ποντιακό φαγητό;», «Πόσο συχνά τα μαγειρεύετε στο σπίτι;», «Τι είδους σκεύη και 

υλικά χρησιμοποιούνται;», «Τι είναι ο Σορβάς;», «Ποιος είναι ο τρόπος παρασκευής 

του;». Αφού έχουν γίνει όλα τα παραπάνω η νηπιαγωγός έχει τοποθετήσει σε ένα 

σημείο της τάξης τα υλικά και τα σκεύη και τα νήπια προσπαθούν να εξοικειωθούν 

με αυτά. Έτσι γίνεται μια γνωριμία με τα προϊόντα. Η δραστηριότητα ξεκινάει με την 

νηπιαγωγό να διαβάζει την εκτέλεση της συνταγής στα παιδιά. Γίνεται προφορική 

επεξεργασία με βάση το κάθε στάδιο και έπειτα  ξεκινάει η εκτέλεση του φαγητού. 

Αφού ολοκληρωθεί το φαγητό γράφουν ομαδικά την συνταγή, έτσι ώστε να 

εξοικειωθούν τα παιδιά με την γραφή ενός κειμένου. Τέλος, η νηπιαγωγός γράφει σε 
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συλλαβές το όνομα του φαγητού και όσα παιδιά θέλουν το αντιγράφουν σε δικό τους 

χαρτί. 

Υλικά 

1 φλιτζάνι ρύζι ή πλιγούρι 

1/2 κιλό κλασικό παραδοσιακό γιαούρτι 

ελαιόλαδο 

1 κρεμμύδι 

1 ματσάκι δυόσμο 

αλάτι, πιπέρι 

Διδακτική πορεία 

1. Η νηπιαγωγός κάνει μια συζήτηση στα παιδιά για τα ποντιακά φαγητά και στην 

συνέχεια τους θέτει διάφορα ερωτήματα. 

2. Τα παιδιά τοποθετούν τα υλικά πάνω σε ένα τραπέζι. 

3. Η νηπιαγωγός διαβάζει διαδοχικά  την εκτέλεση της συνταγής και παράλληλα 

ζητάει την βοήθεια των παιδιών σε κάθε βήμα. 

4. Γράφουν ομαδικά την συνταγή. 

5. Η νηπιαγωγός γράφει συλλαβιστά την συνταγή σε ένα χαρτί Α3 και όσα παιδιά 

θέλουν το αντιγράφουν σε δικό τους χαρτί. 
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 Ημέρα Τρίτη  

Δραστηριότητα 2
η
 

Χορεύω και τραγουδάω Ποντιακά 

 

 

Στόχοι: 

 Να ακούσουν και να τραγουδήσουν τα παιδιά ποντιακά τραγούδια και να τα 

χορέψουν. 

 Να έρθουν σε επαφή με την ποντιακή γλώσσα. 

 Να μάθουν την έννοια του ρυθμού. 

Περιγραφή της δράσης 

Η νηπιαγωγός επιλέγει ένα εύκολο ποντιακό τραγούδι. Στη συνέχεια, βάζει τα παιδιά 

να το ακούσουν και προσπαθούν να το μάθουν ομαδικά. Αφού μάθουν τα λόγια του 

τραγουδιού, η νηπιαγωγός τους δείχνει ένα ένα τα βήματα του χορού. Στο τέλος, 

τραγουδούν και χορεύουν όλοι μαζί. 

Διδακτική πορεία  

1. Η νηπιαγωγός βάζει τα παιδιά να ακούσουν το ποντιακό τραγούδι, ΄΄Σαράντα 

μήλα κόκκινα΄΄. 

2. Μαθαίνουν όλοι μαζί το τραγούδι. 

3. Πιάνονται σε κύκλο και η νηπιαγωγός τους δείχνει τα βήματα του χορού. 

4. Τέλος τα παιδιά τραγουδούν και χορεύουν το τραγούδι. 
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 Ημέρα Τετάρτη 

Δραστηριότητα 3
η
 

Θεατρικό παιχνίδι 

Στόχοι: 

 Να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία των προγόνων τους και τα μέρη από 

όπου ήρθαν. 

 Να κατανοήσουν την απόσταση, τη συμβολική αναπαράσταση και την 

κατεύθυνση. 

Περιγραφή της δράσης 

Αρχικά, η νηπιαγωγός αφηγείται στα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στο χωριό 

οι πρόγονοι τους, τις δυσκολίες που συνάντησαν καθώς και τα μέρη που ήρθαν. Στην 

συνέχεια, δείχνει στα παιδιά έναν χάρτη. Ο χάρτης αυτός απεικονίζει τα μέρη που 

ήρθαν οι κάτοικοι και έτσι κάθε παιδί αναλαμβάνει να υποδυθεί ένα από αυτά. Με 

τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα θεατρικό παιχνίδι που κύριο ρόλο έχουν τα παιδιά, 

η νηπιαγωγός όμως παίζει και αυτή σημαντικό ρόλο καθώς τα κατευθύνει και τα 

βοηθάει συνεχώς. Κάθε παιδί βρίσκεται σε κύκλο και το καθένα λέει λίγα λόγια για 

το μέρος που παριστάνει και με σημείο αναφοράς τα άλλα παιδιά, δείχνει την 

διαδρομή μέχρι να φτάσει στον τελικό προορισμό τα Σεβαστειανά. Η νηπιαγωγός έχει 

φτιάξει χαρτόνια, τα οποία γράφουν τα ονόματα των περιοχών. 

Υλικά 

Χαρτόνι με τα ονόματα των περιοχών 

Διδακτική πορεία 

1. Η νηπιαγωγός αφηγείται στα παιδιά πως ήρθαν οι πρόγονοι τους στο χωριό και 

από ποια μέρη. 

2. Δείχνει στα παιδιά έναν χάρτη που απεικονίζει αυτά τα μέρη. 

3. Μοιράζει ρόλους, δίνοντας σε κάθε παιδί το χαρτόνι με μια ονομασία περιοχής. 
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4. Τα παιδιά κάνουν έναν κύκλο και το καθένα παίζει το ρόλο του δείχνοντας την 

πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν για να φτάσουν στα Σεβαστειανά και λένε 

λίγα λόγια για την περιοχή που παριστάνουν. 

5. Το θεατρικό τελειώνει όταν όλες οι περιοχές-παιδιά φτάσουν στον τελικό 

προορισμό. 
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 Ημέρα Πέμπτη  

Δραστηριότητα 4
η
 

Ποντιακές φορεσιές 

Στόχοι: 

 Να γνωρίσουν τις ποντιακές στολές του τόπου τους. 

 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να δρουν ομαδικά, να συνεργάζονται και να 

αλληλοβοηθούνται για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.    

Περιγραφή της δράσης   

Η νηπιαγωγός προγραμματίζει επίσκεψη στον ποντιακό σύλλογο του χωριού. Τα 

παιδιά πηγαίνοντας στον σύλλογο βλέπουν τις ποντιακές φορεσιές. Η νηπιαγωγός 

θέτει στα παιδιά διάφορα ερωτήματα όπως «Τι χρώμα είναι οι φορεσιές;», «Σας 

αρέσουν;», «Ποιες διαφορές παρατηρείτε ανάμεσα στις γυναικείες και στις αντρικές 

στολές;» και έτσι ξεκινούν να σχολιάζουν και να παρατηρούν τις φορεσιές. Αφού 

γυρίσουν στο νηπιαγωγείο ξεκινούν ομαδικά να κατασκευάζουν κούκλες με απλά 

υλικά, με τις φορεσιές που είδαν στον σύλλογο. 

Υλικά 

Χαρτόνια 

Ψαλίδια 

Γκοφρέ χαρτί 

Χαρτοπετσέτες 

Μαλλί  πλεξίματος 

Μαρκαδόροι 

Συρραπτικό 
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Διδακτική πορεία 

1. Κόβουμε το πατρόν στο χρώμα του δέρματος. 

2. Με γκοφρέ χαρτί και συρραπτικό μπαίνει η φούστα. 

3. Με μια χαρτοπετσέτα φτιάχνουμε το πουκάμισο, διπλώνοντας σε πλισέ. 

4. Τα παιδιά με χαρτί σχεδιάζουν την ποδιά. 

5. Το βελουτέ γιλέκο το κόβουμε με τα καμπυλωτά ψαλίδια. 

6. Με μαλλί πλεξίματος γίνονται και τα μαλλιά. 

7. Σχεδιάζουμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου (μάτια, μύτη, χείλη) 

8. Και στο τέλος με ένα χρυσό μαρκαδόρο σχεδιάζουμε τις λεπτομέρειες της ποδιάς 

και του γιλέκου. 
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 Ημέρα Παρασκευή 

Δραστηριότητα 5
η
 

Έκθεση στο Νηπιαγωγείο 

Στόχοι:  

 Να ανακαλύψουν τα νήπια παλιά αντικείμενα του τόπου τους. 

 Να γνωρίσουν τα παιδιά τις προσκλήσεις ως επικοινωνιακό μέσο και μήνυμα 

και να κατανοήσουν το ρόλο τους. 

Περιγραφή της δράσης 

Η νηπιαγωγός ενημερώνει τους γονείς να φέρουν παλιές οικιακές συσκευές ή 

διάφορα παλιά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοι τους. Στη συνέχεια, με 

την βοήθεια των νηπίων δημιουργούν μια γωνιά που εκθέτουν αυτά τα αντικείμενα. 

Η νηπιαγωγός παρακινεί το κάθε παιδί να παρουσιάσει το αντικείμενο που έφερε από 

το σπίτι του. Έπειτα, προτείνει να κατασκευάσουν προσκλήσεις για να καλέσουν τους 

κατοίκους του χωριού έτσι ώστε να τους παρουσιάσουν την έκθεση.  

Υλικά 

Γουδί 

Σίδερο ρούχων  

Παλιά υφάσματα  

Στάμνα 

Γκαζιέρα  

Λύχνος 

Κόσκινο 

Παράσυρα  

Σκάφη 
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Χαρτί 

Μαρκαδόροι 

Διδακτική πορεία 

1. Κάθε νήπιο φέρνει και από ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούσαν παλιότερα. 

2. Με την βοήθεια της νηπιαγωγού τα παιδιά τοποθετούν τα αντικείμενα σε μια 

γωνιά του νηπιαγωγείου. 

3. Κάθε νήπιο περιγράφει το αντικείμενο που έφερε. 

4. Τα παιδιά κατασκευάζουν προσκλήσεις για την έκθεση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : Συνεντεύξεις 

Συνέντευξη 1 

Καλησπέρα, Ονομάζομαι Σοφία Αποστόλου και θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες 

πληροφορίες σχετικά με τα Σεβαστειανά 

- Πότε γεννηθήκατε εσείς; 

- Το 1932 

- Οι γονείς σας; 

- Οι γονείς μου, ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Τουρκία, δύο χρονών ήρθε εδώ 

το 1914 

- Η μητέρα σας; 

- Η μητέρα μου στο Πλεύρωμα ήτανε έξω από την Τουρκία 

- Ωραία! Πότε ήρθατε στο χωριό, οι γονείς σας; 

- Εδώ; Το 14 

- Το 14 οι γονείς σας, ε τι θυμάστε από το χωριό στα παιδικά σας χρόνια; Πως 

ήταν τα σπίτια; Οι δρόμοι; 

- Ε ήταν χάλια, πολύ χάλια  

- Τι επαγγέλματα είχατε τότε; 

- Αγροτικά 

- Αγροτικά, σχολείο υπήρχε; 

- Όχι υπήρχε, πηγαίναμε 

- Ωραία! Τι δουλειά κάνατε; 

- Αγρότης 

- Πόσο έχει αλλάξει αυτή η δραστηριότητα σήμερα, αυτό το επάγγελμα 

- Ε η αγροτιά συνεχίζεται κορίτσι μου 

- Ωραία! Ποιες παραδόσεις του τόπου σας διατηρούνται μέχρι σήμερα; 

- Παραδόσεις; 

- Ναι 

- Σαν τι παραδόσεις; 

- Έθιμα για πείτε μου 

- Το κόλτεμπάμπο από ότι θυμάμαι, το καλησπέρα 
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- Το καλησπέρα τι ήτανε; 

- Τα Χριστούγεννα καλέ 

- Ναι; 

- Ε πως δεν ψέλνουνε 

- Α που τα κάλαντα 

- Βέβαια 

- Ωραία! Σας ευχαριστώ πολύ 

 

Συνέντευξη 2 

Καλησπέρα, Ονομάζομαι Μαρία Καψή και θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες 

πληροφορίες σχετικά με τα Σεβαστειανά Πέλλας. 

- Πώς ονομάζεστε; 

-  Ευτυχία Τσιτλακίδου και είμαι από τα Σεβαστειανά 

- Τι ηλικία έχετε; 

- 62 χρόνων  

- Που γεννηθήκατε; 

- Στα Σεβαστειανά Σκύδρας 

- Οι γονείς σας;  

- Οι γονείς μου, ο πατέρας μου στον Πόντο και η μητέρα μου στην Γεωργία 

στην Τιφλίδα 

- Πότε ήρθαν στο χωριό; Σε τι ηλικία; 

- Ο πατέρας μου ήρθε το 1923 ήταν περίπου 11 χρόνων και η μητέρα μου ήρθε 

το ‘22 περίπου 9 χρόνων 

- Εσείς τι θυμάστε από τα παιδικά σας χρόνια; Πώς ήταν τότε τα σπίτια; Τι 

δραστηριότητες υπήρχαν; 

- Εε τα σπίτια ήταν όπως ήταν σε όλη την Ελλάδα πιστεύω τα περισσότερα εδώ 

στο χωριό ήταν χτισμένα με πέτρα όχι πλιθιά, πλιθιά ήταν πιο μπροστά τα 

τούρκικα εε μονοκατοικίες με τις αυλές και τους δρόμους χωματόδρομους εε 

με τα με τις αποθήκες πάνω στις σκεπές ή κάτω να είναι σε μερικά σπίτια εε 

να είναι η αχερώνα ή το μαντρί και πάνω να κατοικείται  
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- Σχολείο πήγατε; 

- Βεβαίως 

- Πόσες χρονιές; 

- Εε είμαι γιατρός, τελείωσα το δημοτικό στα Σεβαστειανά, το γυμνάσιο στη 

Σκύδρα τότε ήταν εξατάξιο, δεν είχαμε λύκειο, ήταν γυμνάσιο πήγα στο 

πανεπιστήμιο τελείωσα, είμαι Παιδίατρος  

- Ωραία! Για εκείνη την εποχή ήταν εύκολο να τα κάνετε όλα αυτά; 

- Για την δική μου ηλικία πιστεύω αρκετά εύκολο για τα αδέρφια μου λίγο πιο 

δύσκολα 

- Εε εσείς βασικά δεν θα το ζήσατε αλλά από αυτά που έχετε ακούσει η 

συνύπαρξη μεταξύ των πληθυσμών των ντόπιων και των μεταναστών  ήταν 

εύκολη; 

- Εδώ στο χωριό δεν είχαμε πολλούς ντόπιους είχαμε ελάχιστους αλλά από ότι 

άκουγα από την μητέρα μου που αυτή ήταν στην Νάουσα στο χωριό που 

φιλοξενήθηκαν υπήρχαν ντόπιοι αλλά υπήρχε αρμονική συνύπαρξη, τους 

φιλοξενούσαν έλεγε τους πρόσφεραν φαγητό στην αρχή και κυλούσε ομαλά η 

ζωή τους δεν είχαν πρόβλημα 

- Τι ασχολίες υπήρχαν τότε; 

- Κυρίως γεωργικές και κτηνοτροφία δηλαδή από ότι θυμάμαι εγώ είχαν και οι 

γονείς μου πρόβατα όπως είχε και ο παππούς μου, τα οποία είχαν και στον 

Πόντο και μετά έκαναν διάφορα από μεταξοσκώληκες, καπνά, βαμβάκια και 

στην δεκαετία  μετά του ‘50 με ‘60 έφερε κάποιος Ιταλός εδώ το ροδάκινο και 

συνεχίσαμε με τα ροδάκινα  

- Ωραία! Θυμάστε εσείς κάποιες παραδόσεις ήθη και έθιμα που είχατε παλιά αν 

υπάρχουν ακόμα και σήμερα; 

- Ναι πιστεύω ότι διατηρούνται και οι οικογένειες βοήθησαν στο να 

διατηρηθούν αυτά και τώρα τελευταία, τα τελευταία 20 χρόνια 25 με τους 

ποντιακούς συλλόγους που συνεχίζουν, οι οικογένειες δε όπως ήταν και η 

δική μου είχε τους δικούς τα δικά της έθιμα, ο καθένας από την περιοχή που 

ήρθε γιατί εδώ ήταν και μικρασιάτες Πόντιοι κύρια εκείνοι αλλά δεν μίλαγαν  

ποντιακά μίλαγαν τούρκικα και οι δικοί μας οι Πόντιοι που κρατούσαν τις 

παραδόσεις και τη γλώσσα ακόμη την οποία και εγώ γνωρίζω  
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- Και να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο εε υπήρχαν συνταγές παλιά που 

μαγειρεύατε και τις κάνετε ακόμα και σήμερα; 

- Βέβαια! Ναι έχω πάρει και έχω και τους τόμους των ποντιακών φαγητών και 

τα μαγειρεύουμε ακόμα και σήμερα που είναι, μας αρέσουν  

- Ξέρετε μερικά φαγητά να μας πείτε; Θέλετε; 

- Ε πως χοιρινό με δαμάσκηνο, σουρβά, το πλιγούρι με ντομάτα ή με το 

κοτόπουλο το χωριάτικο, κυρίως χοιρινό μαγείρευαν, ορς από την Γεωργία εε 

ζυμαρικά διάφορα, γιατί τα έφτιαχναν εκεί, το ευριστέν που είναι, ζεματιστό 

νερό έριχναν γιατί δεν έβραζε και γι αυτό λέγεται ευριστέν εε έκαναν 

τραχανό, δεν κάναμε εμείς βαρένικα, πίτες δηλαδή με το αλεύρι με το ζυμάρι 

έφτιαχναν πάρα πολλά πράγματα  

- Ωραια! Αυτά.. Σας ευχαριστούμε πολύ  

- Και εγώ ευχαριστώ  

Συνέντευξη 3 

Καλησπέρα, Ονομάζομαι Μαρία Καψή και θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες 

πληροφορίες σχετικά με τα Σεβαστειανά Πέλλας. 

- Πως ονομάζεστε; 

- Ζιώτα Ολυμπία 

- Τι ηλικία έχετε; 

- 83 

- Που γεννηθήκατε εσείς και οι γονείς σας; 

- Οι γονείς μου από την Τουρκία ήρθανε. Η μάνα μου ήρθε τεσσάρων χρονών, 

ο πατέρας μου 10 και ύστερα τους πήρανε κάποιες οικογένειες που ήτανε 

τακτοποιημένοι και τους μεγάλωσαν εκεί και από εκεί και εκεί ξεκίνησε 

ηη..ναι παρακάτω 

- Ε τι θυμάστε από το χωριό σας όταν ήσασταν παιδάκι; Πως ήταν τα σπίτιά; Οι 

δρόμοι; 

- Όταν ήμουν παιδάκι μην το συζητάς σου είπα, στον πόλεμο ήμουνα 

- Ναι 

- Βέβαια, το 35 γεννήθηκα, ο πόλεμος το 40 ξεκίνησε, αβρά ντι μι νι σικτιμινι 

τούρκικο θα το πω. Κατάλαβες; Φύγαμε από εδώ, πήγαμε καθίσαμε στην 
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Σκύδρα γιατί κατεβαίναμε οι αντάρτες, όχι μόνο που μας ληστεύανε και μας 

παίρνανε και δεν μας αφήνανε τίποτα να έχουμε να φάμε αλλά και με το που 

έμπαιναν μέσα, μην τύχει και αντιδράσεις σφαλιάρες πέφτανε  

- Τα σπίτια ήταν καλά τότε; 

- Εε και εσύ τώρα, τι ρωτάς τα σπίτια καλά;  

- Όχι ε; 

- Όχι! Ένα υπνοδωμάτιο όλοι τσούρμα, ε το μισό το δωμάτιο, το μισό το 

δωμάτιο με σανίδια το κάμναμε έτσι, και όλα εκεί ήμασταν. Εφτά παιδιά 

ήμασταν. Δεν ρώτησες πόσα αδέρφια είμαι. Εφτά παιδιά και η μάνα μου οχτώ 

και με την σειρά όλοι εκεί. Ανάβαμε θερμάστρα για ζέσταση, μια τέτοια 

μικρή θερμάστρα με ξύλα, την νύχτα σηκωνότανε η μαμά μου και έβαζε κανα 

ξύλο. Κρύο τότε, κρύο, ω πω πω  

- Σχολείο πήγατε; 

- Ε σε είπα. Πάλι να το πω; Να το πάλι ναι. Στο σχολείο ήμουνα τετάρτη τάξη 

και ήρθε ο Ζώτας εδώ και να φάμε δεν είχαμε, το παρατάω το σχολείο και 

πηγαίνω σκάβω σκάβω όλη μέρα για να πάρω ένα μεροκάματο  

- Με τους άλλους πληθυσμούς οι ντόπιοι με τους μετανάστες πως ήταν; 

- Καλά ήταν! Δεν είχαμε πρόβλημα. Είχαμε λίγους ντόπιους που τους λέγανε 

δηλαδή εδώ οι πόντιοι γιούφτοι τους λέγανε 

- Ναι; 

- Ναι! Ε δεν είχαμε πολλούς, ήτανε πολύ συμμαζεμένοι γιατί φοβόντουσαν  

τους, καμιά φορά τους χτυπούσαν κιόλα, τους κάνανε και έτσι ήταν πολύ 

ήσυχοι  

- Α ήσυχοι 

- Ναι 

- Ε ποιες παραδόσεις ήθη και έθιμα έχετε ακόμα και σήμερα; 

- Παραδόσεις τι εννοείται; 

- Γλέντια τι κάνατε παλιά που τα κάνετε και σήμερα; 

- Πάνε αυτά 

- Πάνε; Ξεχάστηκαν; 

- Δεν ξεχάστηκαν αλλά άλλαξαν τώρα τα πράγματα, τώρα υπάρχουν τα κέντρα, 

ποιος θέλει να πάει να γλεντήσει θα πάει, στη Σκύδρα έχει κέντρα, αυτά. τώρα 

τα πανηγύρια τελείωσαν. Ξέρεις τι ωραία ήταν τα πανηγύρια; Ιιι άλλο πράμα. 
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Γύρω γύρω ήμασταν ο κόσμος και ντουμ ντουμ ντουμ τα νταούλια και όλα 

ποντικό ήταν οι χοροί 

- Ναι; 

- Δεν είχαμε δηλαδή εε κοπέλα με ένα με ένα αγόρι να χορεύει. Αυτά δεν ήτανε 

τότε  

- Ε και συνταγές που υπήρχανε παλιά και σήμερα φαγητά; 

- Ε αλλάξαν πολύ, δεν είναι το ίδιο πράμα 

- Περίπου; Ξέρετε; θυμάστε μερικά; 

- Από παλιά; 

- Που τα κάνετε και σήμερα, τα μαγειρεύετε εσείς 

- Όχι, δεν είναι τα παλιά, δεν τα μαγειρεύουμε τώρα, άλλαξαν τα πράγματα 

- Α κανένα; 

- Βέβαια 

- Τότε κάμναμε γατμέρια τα λέγαμε. Τα ξέρεις αυτά έτσι; 

- Ναι 

- Έκαμνε η μαμά μου μια στοίβα και είχαμε μια βδομάδα να τρώμε, αρμέγαμε, 

είχαμε το γάλα, είχαμε το γιαούρτι αυτά, χτυπούσαμε καμιά φορά, είχαμε και 

ένα ξύλινο, αυτό το λέγαμε κείνο, πως το λέγαμε καλέ πες το, ε και εσύ, εε 

τέλοσπάντων, ξυλάγκι τα λέγανε τώρα, το ξυλάγκι είναι στα ποντιακά, νταν 

ντουν νταν ντουν κρεμασμένο το είχαμε, βγάζαμε ένα βούτυρο τόσο και το 

άλλο το αριάνι που λέμε το αυτό, το βάζαμε σε σακούλες και κάμναμε υλιστό  

- Δηλαδή γατμέρια δεν φτιάχνετε πλέον; 

- Πως δεν φτιάχναμε, τα γατμέρια ήταν την εβδομάδα… 

- Τώρα φτιάχνετε; 

- Όχι  

- Καθόλου; 

- Πάνε αυτά 

- Πάνε; 

- Βέβαια 

- Αυτά! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ 

Συνέντευξη 4 
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Καλησπέρα, Ονομάζομαι Μαρία Καψή και θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες 

πληροφορίες σχετικά με τα Σεβαστειανά Πέλλας. 

- Πώς ονομάζεστε; 

- Κωνσταντία Τσιτλακίδου 

- Τι ηλικία έχετε; 

- 80 είμαι 

- Που γεννηθήκατε; 

- Εδώ στα Σεβαστειανά στα Σεβαστειανά 

- Οι γονείς σας από πού ήρθαν; 

- Οι γονείς μου ήρθανε από τη Ρωσία από το Μερτσά  

- Σε τι ηλικία ήρθαν οι γονείς σας; 

- Η μάνα μου ήτανε 4 χρονών, η γιαγιά μου δεν θυμάμαι ήτανε 25, 30 χρονών 

εκεί μέσα πρέπει να ήτανε  

- Από τα παιδικά σας χρόνια τι θυμάστε; Τα σπίτια πώς ήταν; 

- Τα σπίτια ήτανε πολύ παλιά με πλίθια τα φτιάξανε οι γιαγιάδες η γιαγιά όχι η 

μάνα μου ήταν μικρή, η γιαγιά μου φτιάχναμε πλίθια πλίθια ξέρεις τι είναι; 

Τούβλα αλλά με λάσπη τα φτιάχνανε και χτίζανε σπίτια από ένα δωμάτιο από 

δύο και βάζανε τα παιδιά τους είχε η γιαγιά μου πέντε παιδιά όταν ήρθε, το 

ένα πέθανε έμειναν τέσσερα  

- Παλιά τι δραστηριότητες υπήρχαν; Τι δουλειές; 

- Δουλειές, φτιάχνανε καπνά ως συνήθως γιατί δέντρα τότε δεν είχανε καπνό, 

σιτάρια, καλαμπόκια και στους μπαξέδες τα κηπευτικά τους για να ζήσουν 

- Σχολείο πήγατε; 

- Σχολείο πήγα, πήγα μέχρι Πέμπτη δημοτικού  

- Ήταν εύκολο για εκείνη την εποχή να πας σχολείο; 

- Εε στα μικρά μου χρόνια όχι δεν θυμάμαι, θυμάμαι πήγαινα μέσα στα χιόνια 

με παπούτσι λαστιχένιο, αλλά στην Πέμπτη τάξη σταμάτησα επειδή άρχισε ο 

2
ος

 Παγκόσμιος Πόλεμος και δεν πήγα σχολείο  

- Τι δουλειά κάνατε εσείς; 

- Αγρότης, στο σπίτι εγώ βοηθούσα την μαμά μου την γιαγιά μου 

- Αυτή η δουλειά που κάνατε παλιά μέχρι σήμερα έχει αλλάξει; 
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- Πάρα πολύ άλλαξε, τώρα, παλιά ήτανε πολύ δύσκολα, τώρα είναι πιο παλιά 

πλέναμε τα ρούχα στο χέρι, ανάβαμε φωτιές έξω στα καζάνια, τώρα έχουμε τα 

πλυντήρια, ε εντάξει είναι τώρα πιο καλά είμαστε, αλλά εντάξει τώρα είναι 

αυτό το τα μνημόνια που μας κάνανε και καταντήσαμε χειρότερα θα πάθουμε 

μάλλον, εντάξει έχουμε τα πλυντήρια αλλά μήπως για το ρεύμα θα ανάψουμε 

καζάνια πάλι; 

- Η σχέση μεταξύ των πληθυσμών των ντόπιων και των μεταναστών πώς ήταν; 

Ήταν καλή;  

- Καλή ήτανε, δεν ξέρω μας έλεγε η γιαγιά μου ότι είχανε καλές σχέσεις  

- Ποιες παραδόσεις ήθη και έθιμα από παλιά μέχρι σήμερα διατηρούνται 

ακόμα; 

- Διατηρούμε τώρα τα πανηγύρια, ποντιακοί σύλλογοι, κάνουμε διάφορες 

εκδηλώσεις, μαγειρεύουμε ακόμη και την Καθαρά Δευτέρα κάνουμε τις 

φασουλάδες, αυτά είναι ποντιακά και οι άλλοι που τα κάνουν πάλι από εμάς 

μάθανε και τα κάνουνε  

- Και υπάρχουν φαγητά που τα μαγειρεύατε παλιά και τα μαγειρεύετε και 

σήμερα; 

- Ναι ναι ναι είναι, μαγειρεύαμε φασόλια με λάχανο, το θυμάμαι αυτό, λάχανο 

πόρτς το λέγαμε εμείς οι Πόντιοι και τώρα το κάνουμε τώρα το κάνουμε πάλι 

το κάνω εγώ το μαγειρεύω πολύ, σουρβά εε περισκία, περισκία είναι τα 

τυροπιτάκια στα ελληνικά λέγονται τα τυροπιτάκια εμείς τα λέμε περισκία, 

στα ποντιακά πρέπει να τα γράφει,ς εε πολλά φαγητά διάφορα που 

φασουλάδα, αυτά που τα φτιάχναμε και παλιά βασικά παλιά αυτά 

μαγειρεύαμε τώρα εντάξει μαγειρεύουμε σφάζαμε κανά κοτόπουλο, στα παλιά 

θυμάμαι η γιαγιά μου έσφαζε και μας έφτιαχνε σούπα την εβδομάδα μια φορά 

για να φάμε και λίγο κρέας αλλά ντάξει αυτά τώρα αυτά τι θέλεις άλλο 

παραπάνω να σε πω  

- Ευχαριστούμε πάρα πολύ 

- Τα Χριστούγεννα σφάζαμε γουρούνια, θρέφαμε στο σπίτι γουρούνια, τώρα 

δεν θρέφουμε γιατί αγοράζουνε από το κρεοπωλεία και το έσφαζε ο πατέρας 

μου, το φτιάχναμε το μισό καρβουμά και το άλλο λίπος αντί για βούτυρο ήταν 

σαν βούτυρο, άσπρο ωραίο και μαγειρεύαμε και με εκείνο για να μην 

ξοδέψουμε λάδι, ήταν φτώχεια μεγάλη αλλά ήταν ωραίο το λίπος του 
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γουρουνιού, μια χαρά το μαγειρεύαμε πράσο λάχανο ακόμη και στο ψωμί το 

αλείφανε η γιαγιά μου θυμάμαι και έβαζε ζάχαρη επάνω και το τρώγαμε και 

πηγαίναμε στο σχολείο  

- Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ 

- Παρακαλώ   

Συνέντευξη 5 

Καλησπέρα, Ονομάζομαι Μαρία Καψή και θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες 

πληροφορίες σχετικά με τα Σεβαστειανά Πέλλας. 

- Πως ονομάζεστε; 

- Ουρανία 

- Τι ηλικία έχετε; 

- Το 37 γεννηθής είμαι, σκέψου πόσο είμαι, βρες το εσύ 

- Που γεννηθήκατε; 

- Που γεννήθηκα; Εδώ στην Ελλάδα 

- Οι γονείς σας; 

- Οι γονείς μου ήρθανε από μι μικρά παιδιά ήτανε όταν ήρθανε από την 

Τουρκία 

- Ε από το χωριό σας παλιά, από τα παιδικά σας χρόνια τι θυμάστε; Πως ήταν 

τα σπίτια; 

- Κοίταξε κορίτσι μου εκείνα τα χρόνια εγώ που ήμουνα παιδούλα είχαμε το 

ανταρτικό, ήρθανε οι αντάρτες, κάψανε τα σπίτια μας, τα ζώα μας τα κάψανε 

άλλα πήρανε άλλα αφήσανε, ε αυτό ήτανε, η ζωή μας αυτή ήτανε 

- Η συνύπαρξη μεταξύ των πληθυσμών, οι ντόπιοι με τους ξένους ήταν καλή; 

- Ε βέβαια, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα 

- Δεν είχατε! Ωραία 

- Τι δουλειά κάνατε εσείς; 

- Εγώ;  

- Ναι 

- Τι δουλειά έκαμνα; Εγώ ήμουνα στην Γερμανία, έκανα εκεί μερικά χρόνια 

- Αα τι δουλειές υπήρχαν γενικά τότε; 

- Είχαμε μαγαζί, εστιατόριο 



81 

 

- Ε στην Ελλάδα που θυμάστε εδώ στα Σεβαστειανά τι δουλειές υπήρχαν; 

Θυμάστε; 

- Τι δουλειές παιδί μου. Κάμναμε μπαμπάκια, κάμνανε τέτοια πράγματα, 

αργότερα κάμνανε και φρούτα,  

- Και φρούτα 

- βάλανε δηλαδή φρούτα, δέντρα 

- Σχολείο πήγατε εδώ; 

- Ε στο σχολείο; Κοίταξε έκανα κανά δύο χρονιές, στην Σκύδρα μέναμε γιατί 

εδώ μας κάψανε το σπίτι δεν είχαμε σπίτι και πήγαμε στην Σκύδρα και μας 

φιλέψανε φίλοι 

- Ήταν εύκολο για εκείνη την εποχή το σχολείο; 

-  Κοίταξε.. τι να σε πω τώρα, το σχολείο, δεν κάμναμε και πολλά πράγματα 

- Ήθη και έθιμα από παλιά υπάρχουν και σήμερα; 

- Οι χοροί. Χορεύαμε ποντιακά και συρτό, χασάπικο, το κρητικό, τα είχαμε 

αυτά 

- Ωραία! Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο τώρα  

- Άντε κάνε 

- Τα φαγητά από παλιά, υπάρχουν φαγητά από παλιά βασικά που τα 

μαγειρεύετε και σήμερα; 

- Κάνουμε, το σουρβά κάνουμε 

- Αα ναι 

- Σουρβά λέγεται, το καλύτερο φαγητό μας αυτό είναι, το πιο ωραίο 

- Και τα φτιάχνετε ακόμα και σήμερα ε; 

- Ναι 

- Ωραία! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ 
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Συνέντευξη 6 

Καλησπέρα, Ονομάζομαι Σοφία Αποστόλου και θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες 

πληροφορίες σχετικά με τα Σεβαστειανά Πέλλας 

- Ποιο είναι το όνομα σας; 

- Ούρδας Νίκος 

- Τι ηλικία έχετε; 

- 63 ετών 

- Ωραία! Που γεννηθήκατε εσείς και οι γονείς σας; 

- Στα Σεβαστειανά Πέλλας 

- Ωραία! Τι θυμάστε από το χωριό στα παιδικά σας χρόνια; 

- Θυμάμαι τους χωματόδρομους, θυμάμαι ότι μικρά παιδάκια τρέχαμε στα 

ποτάμια να ψαρέψουμε και να κάνουμε, θυμάμαι ότι είχαμε πολλά ζώα στα 

σπίτια μας, έπρεπε, έπρεπε κάθε μέρα να πάμε να τα βοσκήσουμε, είχαμε το 

γάλα μας, το τυρί, τα γιαούρτια, όλα αυτά υπήρχαν στα σπίτια μας 

- Ωραία! Πως ήταν τα σπίτια εξωτερικά; 

- Τα πιο πολλά σπίτια ήταν χωμάτινα ή πέτρινα 

- Ωραία! Ποια επαγγέλματα υπήρχαν τότε στο χωριό; 

- Ήτανε κυρίως κτηνοτροφία και γεωργία. Τα προϊόντα ήταν σιτηρά, 

καλαμπόκια, βαμβάκια και μετά τη δεκαετία του εξήντα μπήκαμε στην 

δενδροκομία κυρίως με τα ροδάκινα, μήλα και τέτοια  

- Ωραία! Πως ήταν η εκπαίδευση στο χωριό; 

- Η εκπαίδευση ήτανε, αυστηροί οι δάσκαλοι, τα παιδιά είχανε υποχρεώσεις, 

έπρεπε να βοηθούνε στο οικογενειακό εισόδημα, τρέχανε στα ζώα να τα 

βοσκήσουνε και τέτοια  

- Πώς ήταν η συνύπαρξη των ντόπιων κατοίκων με τους πρόσφυγες; 

- Αυτό παλαιότερα ήτανε, δεν ήτανε θετική και ήτανε αρνητική αλλά από την 

εποχή που εγώ γεννήθηκα και μετά δεν νομίζω να υπήρχε πρόβλημα έντονο, 

υπήρχανε διαφορές αλλά δεν υπήρχε έντονο πρόβλημα  

- Ωραία! Τι δουλειά κάνατε εσείς; 

- Τι δουλειές έκανα; 

- Ναι 
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- Μετά το γυμνάσιο έφυγα στο εμπορικό ναυτικό, έκαμνα δύο χρόνια στο 

εμπορικό ναυτικό, γύρισα από εκεί, υπηρέτησα στρατιώτης 28 μήνες και 28 

μέρες στρατιώτης, δούλεψα οδηγός μετά σε φορτηγά και λεωφορεία έως ότου 

παντρεύτηκα, μετά τον γάμο μου δούλεψα μια δεκαετία σαν θυροφύλακας, 

μετά την δεκαετία αυτή γεωργός 

- Πόσο έχει αλλάξει αυτή η δραστηριότητα σήμερα; 

- Πόσο έχει αλλάξει τι; 

- Αυτή η δραστηριότητα 

- Δεν κατάλαβα 

- Όσον αφορά τη γεωργία  

- Όσον αφορά την γεωργία παλαιότερα τα πάντα γινόντουσαν με τα χέρια ή με 

τα ζώα, οι εργασίες ήταν χειρονακτικές ενώ σήμερα έχουν μπει μηχανήματα, 

τα τρακτέρ και όλα τα διάφορα παρελκόμενα με το τρακτέρ τα οποία έχουν 

διευκολύνει πάρα πολύ την εργασία 

- Ωραία! Ποιες παραδόσεις ήθη και έθιμα του τόπου σας διατηρούνται μέχρι 

σήμερα; 

- Σήμερα διατηρείται ακόμα το κολντ, το κολντεμπαμπο, παλαιότερα είχαμε το 

σούρβε το οποίο όμως πλέον δεν υπάρχει, υπάρχει όμως το κολντεμπάμπο, 

είναι ένα έθιμο αυστηρά χριστιανικό και απευθύνεται στην εντολή που έδωσε 

ο Ηρώδης να σφαχτούνε όλα τα νεογέννητα παιδιά γιατί θα γεννιότανε ο 

βασιλιάς των Ιουδαίων, ανάβαμε φωτιά παραμονές Χριστουγέννων, την 

φωτιά την άναβε το μεγαλύτερο άτομο σε ηλικία, εκεί σερβίρανε φασολάδα, 

ελιές, τσιπουράκι ή κρασί. Τι γινότανε; Μετά από τη φωτιά αυτή γυρίζαμε 

από σπίτι σε σπίτι, ήταν κάτι σαν τα σημερινά κάλαντα 
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Συνέντευξη 7 

Καλησπέρα, Ονομάζομαι Σοφία Αποστόλου και θα ήθελα να μου δώσετε μερικές 

πληροφορίες σχετικά με τα Σεβαστειανά Πέλλας. 

- Πως σας λένε; 

- Παπαδόπουλος Βασίλειος 

- Πόσο χρονών είστε; 

- 78 

- Που γεννηθήκατε; 

- Στο Μερτσάν της Ρωσίας 

- Ωραία! Οι γονείς σας; 

- Οι γονείς μου στην Ρωσία, ο παππούς μου γεννήθηκε στην Τουρκία, στην 

Ορτού 

- Ωραία! Πότε ήρθατε στο χωριό; 

- Το 39 

- Ε τι θυμάστε από το χωριό στα παιδικά σας χρόνια; 

- Ε το χωριό μας τότε εγώ όταν ήρθα ήταν οι Γερμανοί, είχαμε τον Εμφύλιο, 

φτώχεια, κακό, μιζέρια 

- Πως ήταν τότε τα σπίτια; 

- Τα σπίτια, υπήρχανε και σπίτια καλά, υπήρχαν και πολυτελείας, υπήρχανε 

διάφορα σπίτια  

- Τι επαγγέλματα υπήρχαν τότε; 

- Τότε όλοι αγρότες σχεδόν ήταν, δεν υπήρχε άλλο επάγγελμα 

- Υπήρχε σχολείο; 

- Βεβαίως και εκκλησία 

- Ήταν εύκολο για εκείνη την εποχή να πάει κάποιος σχολείο; Πήγαιναν τα 

παιδιά; 

- Ε ήταν λίγο δύσκολο αλλά πηγαίνανε τα παιδιά 

- Ωραία! Πως ήταν η συνύπαρξη μεταξύ των πληθυσμών γιατί υπήρχαν και 

ντόπιοι κάτοικοι εδώ 

- Υπήρχανε ελάχιστοι ντόπιοι αλλά υπήρχε αγάπη  

- Ωραία! Τι δουλειά κάνατε εσείς; 

- Εγώ; Εγώ κιβωτοποιός ήμουνα παλιά 
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- Δηλαδή; 

- Κιβώτια φτιάχναμε εξαγωγής και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων 

- Ωραία! Πόσο έχει αλλάξει αυτή η δραστηριότητα μέχρι σήμερα; 

- Καλά δεν την αλλάξαμε γιατί η δουλειά μας καλή είναι 

- Ωραία! Ποιες παραδόσεις του τόπου σας διατηρούνται μέχρι σήμερα; 

- Τα πάντα 

- Τα πάντα; Όπως;  

-  Όπως οι χοροί μας, η γλώσσας μας και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σαν πόντιοι 

- Ωραία! Σας ευχαριστώ πολύ 

- Να στε καλά 

 

Συνέντευξη 8 

Καλησπέρα, Ονομάζομαι Μαρία Καψή και θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες 

πληροφορίες σχετικά με τα Σεβαστειανά Πέλλας. 

- Πως ονομάζεστε; 

- Ταμάμα 

- Τι ηλικία έχετε; 

- 80 

- Που γεννηθήκατε εσείς και οι γονείς σας; 

- Εγώ γεννήθηκα εδώ Σεβαστειανά αλλά οι γονείς μου γεννήθηκαν στην 

Τουρκία, σε ένα χωριό λεγότανε Πάφρα 

- Και πότε ήρθατε εδώ; 

- Εδώ, οι γονείς μας δεν ξέρω ακριβώς πότε ήρθαν αλλά η μάνα μου ήτανε 

γύρω στα 18 και ο πατέρας μου ήταν λίγο πιο μικρός, αλλά μέναν σε 

διαφορετικά χωριά 

- Ωραία! Τι θυμάστε από το χωριό στα παιδικά σας χρόνια; Πως ήταν τα σπίτια; 

- Τα σπίτια ήτανε παλιά, καμία σχέση με το τώρα, τώρα το χωριό έγινε πάρα 

πολύ ωραίο, τότε ήταν και με λίγα σπίτια και δεν ήταν όπως είναι τώρα 

εξελιγμένος ο κόσμος. 

- Τι δραστηριότητες υπήρχαν; Τι δουλειές; 

- Ε κάμνανε τότε καλαμπόκια, σιτάρια, αυτά, δεν υπήρχε… 
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- Οι δουλειές αυτές υπάρχουν και σήμερα; 

- Φρούτα, υπάρχουν αλλά πολύ λίγα, τότε τα σιτάρια με το χέρι τα θερίζαμε, 

τώρα είναι μηχανήματα, έχουν βγει πολλά μηχανήματα και τώρα πιο πολύ ο 

κόσμος ασχολείται με τα ροδάκινα, κεράσια, μήλα, τα πάντα, δεν είναι οι 

παλιές οι δουλειές 

- Υπήρχε σχολείο; Πήγατε; 

- Υπήρχε σχολείο, πήγαμε αλλά όχι… 

- Ήταν εύκολο για εκείνη την εποχή; 

- Ήταν πολύ εύκολα αλλά όταν δεν θέλαμε φεύγαμε και από το σχολείο, 

πηγαίναμε παίζαμε 

- Ε να σας ρωτήσω η συνύπαρξη μεταξύ των πληθυσμών όταν ερχόντουσαν οι 

μετανάστες με τους ντόπιους ήταν εύκολη; 

- Ήτανε..καλή ήτανε, καλή ήτανε 

- Τους υποδεχτήκατε; 

- Βέβαια και πολύ ωραία, τα πάντα, και στο σχολείο ήτανε και πολύ καλοί και 

οι δασκάλοι μας και εμείς καλοί ήμασταν αλλά δεν είχαμε την 

διαπαιδαγώγηση τώρα που υπάρχει, άλλο είναι τώρα, άλλο ήτανε πριν τόσα 

χρόνια 

- Ποια έθιμα και παραδόσεις διατηρούνται μέχρι και σήμερα; 

- Αρκετά 

- Όπως; Παράδειγμα; Θυμάστε κάτι; 

- Κοίταξε παλιά πως μαζευόμασταν στα σπίτια δεν υπήρχε τηλεοράσεις, 

κάμνανε νυχτέρι, μαζευόντουσαν στα σπίτια η γειτονιά, αυτά, κάμναμε 

τραπέζι, φωνάζαμε τους συγγενείς 

- Τι είναι το νυχτέρι; 

- Το νυχτέρι που μαζευόμασταν στα σπίτια, όπως και τώρα κάνουνε το 

ποντιακό, τους χορούς, αυτά 

- Α έθιμα, ωραία!  

- Ε ναι, τέτοια έθιμα 

- Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο; 

- Και τώρα ακόμα αυτό το έθιμο το χουμε 

- Ωραία! 

- Ποντιακός σύλλογος υπάρχει 
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- Ποιες συνταγές που κάνατε τότε τις κάνετε ακόμα και σήμερα; 

- Ως φαγητά; 

- Ναι ναι 

- Και πολύ ωραία είναι εκείνα, που τα ξέραμε από τότε, κάμναμε τα γατμέρια 

τα λεγόμενα από εκεί ήρθε αυτό, κάμναμε τα πισία που λέγονται, κάμναμε 

διάφορα άλλα, το πορτς κάμναμε που είναι ποντιακό φαγητό και τώρα πολύ 

το ζητάνε  αυτό, κάμναμε το σουρβά 

- Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας 

- Παρακαλώ, να σαι καλά κορίτσι μου 

Συνέντευξη 9 

Καλησπέρα, Ονομάζομαι Σοφία Αποστόλου και θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες 

πληροφορίες σχετικά με τα Σεβαστειανά Πέλλας. 

- Πως ονομάζεστε; 

- Τσιτλακίδης Θεολόγος 

- Τι ηλικία έχετε; 

- Ογδοντάρης 

- Ωραία! Που γεννηθήκατε εσείς; 

- Εδώ Σεβαστειανά 

- Ωραία! Οι γονείς σας; 

- Οι γονείς μου, ο πατέρας μου ήτανε από την Τουρκία, η μητέρα μου ήτανε 

από την Ρωσία 

- Ωραία! Πότε ήρθατε στο χωριό; 

- Στο χωριό ήρθανε οι γονείς μου το 22  

- Ωραία! Τι θυμάστε από το χωριό στα παιδικά σας χρόνια; Πώς ήταν τα σπίτια; 

- Τα σπίτια ήταν πιο χάλια, τώρα μην κοιτάζεις που είναι, φτιάξανε τα σπίτια, 

ντάξει  

- Ωραία! Τι επαγγέλματα υπήρχαν παλιά στο χωριό 

- Επαγγέλματα υπήρχαν πολλά. Ο Πατέρας μου ήτανε καροποιός, ήτανε 

μάστορας, έφτιαχνε σπίτια, εκκλησίες, φτιάχναμε, έχουμε φτιάξει 6-7 

εκκλησίες  

- Ωραία! Στο σχολείο; 
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- Το σχολείο ήταν αυτό που ήτανε το παλιό 

- Ωραία! Ήταν εύκολο για κάποιον να πάει στο σχολείο; Πήγαιναν όλα τα 

παιδιά; 

- Πηγαίνανε τότε αλλά μετά τον πόλεμο που ήτανε ο Εμφύλιος, σταμάτησαν, 

πηγαίναμε στην Σκύδρα, άλλοι πηγαίνανε, άλλοι δεν πηγαίνανε  

- Ωραία! Τι δουλειά κάνατε εσείς παλιά; 

- Παλιά εγώ έχω φτιάξει , και πρόβατα φύλαξα, αγελάδια έχω φυλάξει 

- Ωραία! Πως έχει αλλάξει αυτή η δουλεία σήμερα; 

- Ήμουνα και μάστορας, δούλευα με τον πατέρα μου σε οικοδομές. Μετά 

ύστερα πήρα φορτηγό, ήμουνα φορτηγατζής, γύρισα όλον τον κόσμο σχεδόν, 

την Ελλάδα, Ιταλία 

- Ποιες παραδόσεις ήθη και έθιμα του τόπου σας διατηρούνται μέχρι και 

σήμερα; 

- Οι παραδόσεις, αυτά που είχανε οι γονείς μας που μας μάθανε, αυτά, όλα τα 

φτιάχναμε, χορούς, στο σχολείο χορεύανε, εδώ στο κιόσκι που λέγαμε παλιά 

αν θυμάσαι, δεν θυμάσαι, μικρή ήσουνα. Εκεί κάθε Κυριακή γινόντανε 

γλέντια δεξιά, αριστερά, χορεύαμε στο χωριό συνέχεια 

- Ωραία! 

- Και χόρευα και εγώ, όπου γινόνταν γάμος και χαρά ήμασταν μια παρέα από 

εδώ μέχρι το Ριζό, Πετριά Αρσένι πηγαίναμε 

- Ε και πως ήταν η συνύπαρξη μεταξύ των πληθυσμών, των ντόπιων που 

υπήρχαν με τους πρόσφυγες; 

- Κοίταξε δεν είχαμε τίποτα, ήμασταν καθαροί, ας πούμε μιλούσαμε όλοι 

αγαπημένοι και στο σχολείο που πηγαίναμε δεν μαλώναμε 

- Ωραία! 

- Κατάλαβες; 

- Ωραία! 

- Σας ευχαριστώ πολύ 
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Συνέντευξη 10 

Καλησπέρα, Ονομάζομαι Μαρία Καψή και θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες 

πληροφορίες σχετικά με τα Σεβαστειανά Πέλλας. 

- Πως ονομάζεστε; 

- Τσιτλακίδου Μαρία 

- Πόσο χρονών είστε; 

- Είμαι 83 χρονών 

- Που γεννηθήκατε; 

- Γεννηθήκαμε στο Μεσόβουνο 

- Οι γονείς σας; 

- Οι γονείς μας ήρθαν από την Τουρκία και ήτανε στο Μεσόβουνο εκεί 

καθόντουσαν  

- Σε τι ηλικία ήρθαν οι γονείς σας εδώ; 

- 17,18 εκεί μέσα 

- Όταν ήσασταν παιδί τι θυμάστε από εκείνα τα χρόνια; Πώς ήταν τα σπίτια; 

- Τα σπίτια μας ήτανε όλα έτσι μονοκατοικίες, χαμηλά, ε είχαμε, γεωργοί 

ήμασταν, είχαμε τα, κάμναμε μπαξέδες, σπέρναμε σιτάρια, θερίζαμε, 

κάμναμε, αλωνίζαμε τα βάζαμε στην αυλή μέσα, αυτά.. η ζωή μας ήταν έτσι, 

βασανισμένη ήτανε η ζωή μας 

- Σχολείο πήγατε; 

- Σχολείο πήγα, ήτανε το σαράνταα… πόλεμος ήτανε και πήγα μέχρι δευτέρα 

τάξη  

- Για εκείνη την εποχή ήταν εύκολο το σχολείο; 

- Εύκολο ήτανε αλλά ήμουνα μεγάλη, είχα στήθος και πήγαινα στο σχολείο και 

ο ρουφιάνος ο Μουρούτσος ο δάσκαλος και έλεγε η Τριανταφιλλίδου να έρθει 

στο γραφείο να σκουπίσω η Τριανταφυλλίδου να έρθει να μου φέρει νερό η 

Τριανταφυλλίδου, με πιάνει το στήθος και άλλο δεν πήγα 

- Να ρωτήσω κάτι; Η συνύπαρξη των πληθυσμών των ντόπιων και των 

προσφύγων ήταν καλή; 

- Καλή ήτανε. Μονιασμένοι, αγαπημένοι 

- Τι δουλειά κάνατε εσείς;  

- Εμ νοικοκυρές μέσα στο σπίτι 
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- Εε τότε τι επαγγέλματα υπήρχαν; Τι δραστηριότητες; 

- Τίποτα, ο καθένας το χωράφι του, στο μπαξέ του, αυτά δεν, ο μπαμπάς μου 

ήτανε χαλαιτζής, κάνανε τα πάτια, καζάνια, τέτοια, ο μπαμπάς μου έβγαζε 

λεφτά  

- Ποιες παραδόσεις ήθη και έθιμα υπήρχαν παλιά και υπάρχουν μέχρι σήμερα; 

- Εε μέχρι σήμερα άλλαξε η κοινωνία, έγινε… 

- Αα έχουν αλλάξει όλα αυτά; 

- Ωω ωω που είχαμε οι καημένοι με τα ξύλα ζυμώναμε, με τα ξύλα 

μαγειρεύαμε, με τα ξύλα πλέναμε, όλα με τα ξύλα  

- Και τώρα όλα αυτά έχουν αλλάξει 

- Και τώρα όλα είναι με ρεύμα 

- Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο 

- Ναι 

- Φαγητά που κάνατε παλιά υπάρχουν ακόμα και σήμερα; 

- Φαγητά όλα τα κάνω, κάνω τανομένο σουβρά, να τα πω ποντιακά; 

- Ναι ναι όπως θέλετε εσείς 

- Κάνουμε τανές, κάνουμε κατσαμάκι, χαβίτσι 

- Όλα αυτά τι; πώς μαγειρεύονται; 

- Αυτά μαγειρεύονται πώς να σε πω; Πώς να τα μαγειρέψω; 

- Ε είναι εύκολα φαγητά; 

- Εύκολα 

- Και τα μαγειρεύετε όλα από παλιά μέχρι σήμερα; 

- Όλα τα μαγειρεύω και όλα τα τρώνε μωρ τους αρέσουν, κάνω βραστάρι  με 

ψωμί, το ψωμί το κάνω μικρά μικρά και κόβω το κρομμύδι μπόλικο, το 

τσιγαρίζω, βάζω και μέσα καβουρμά όπως κάνουμε εμείς, ντομάτα μπόλικια 

και βράζω το νερό και το ρίχνω πάνω και  

- Τέλεια 

- Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : Φωτογραφίες 

 

 
Χάρτης με τα μέρη που ήρθαν οι πρόσφυγες 
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Εκκλησία του χωριού 
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Προαύλιο Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου 
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Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο 

 

Κοινότητα Σεβαστειανών 
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Ποτάμι χωριού 
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Τάφοι των ιερέων του χωριού 

 

Πλατεία του χωριού 
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Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των αλησμόνητων πατρίδων, 22/08/14 


