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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συγκεκριμένη εργασία μελετά την Τοπική Ιστορία του τοπικού διαμερίσματος
Λουτρακίου- Πόζαρ στα πλαίσια μιας διδακτικής πρότασης που οργανώθηκε και
υλοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου στους μαθητές τις ΣΤ΄ τάξης.
Στο πρώτο μέρος ενσωματώνεται το θεωρητικό πλαίσιο της Γενικής Ιστορίας και η
ένδειξη σημαντικότητας όσον αφορά την διδασκαλία της. Στην συνέχεια εντάσσεται
η Τοπική Ιστορία και ο ρόλος της στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην ολοκλήρωση
του Α΄ μέρους παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ Γενικής και Τοπικής Ιστορίας αλλά και
η θέση αυτών των δύο στο Ενιαίο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών.
Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην Τοπική κοινότητα του Λουτρακίου και στην
σύντομη ιστορία του ενώ εμπεριέχει τη ζωή στο παλιό χωριό και την μετάβαση στο
Κάτω Λουτράκι (σημερινό χωριό). Από αυτό δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα
Ιαματικά Λουτρά Πόζαρ που αποτελούν το τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής.
Έπειτα εκτείνεται στου πολέμους που βίωσε η Τοπική κοινωνία κατά των 20ο αιώνα
έως και τον Εμφύλιο Πόλεμο αλλά και τα ιστορικά μνημεία που διατηρεί. Κάτι
ακόμη που αναφέρεται είναι τα ήθη και τα έθιμα που χαρακτηρίζουν αυτόν τον τόπο.
Τέλος το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη διδακτική πρόταση και την διεξαγωγή του
βιωματικού πρότζεκτ «Μαθαίνω την Ιστορία του τόπου μου». Στην αρχή θα
ξεκινήσει με την συμπλήρωση ενός πρώτου ερωτηματολογίου που θα αποτελεί ένα
μέρος της αξιολόγησης και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η θεωρητική προσέγγιση
του θέματος και η παρουσίαση συνεντεύξεων που συγκέντρωσαν οι μαθητές.
Επιπλέον θα ακολουθήσουν οι βιωματικές δραστηριότητες που θα εξελιχθούν μέσα
από τις επισκέψεις πεδίου και την άμεση παρατήρηση των ιστορικών μνημείων του
Λουτρακίου- Πόζαρ. Τέλος η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσω της σύνοψης όλων
όσων μελετήθηκαν και με την συμπλήρωση ενός δεύτερου ερωτηματολογίου που θα
ανταποκρίνεται στην εκτίμηση της συγκεκριμένης παρέμβασης (αξιολόγηση).



Λέξεις κλειδιά: Τοπική Ιστορία, Κώστας Γαρέφης, Ηρώο, βιωματική
δραστηριότητα, μνημεία

5

ABSTRACT

This particular study studies the Local History of the Loutraki-Pozar district in the
context of a teaching proposal that was organized and implemented at the Loutraki
Elementary School for students of FT class.
The first part incorporates the theoretical framework of General History and the sign
of significance in its teaching. Local History and its role in Primary Education are
then included. In the completion of Part I, the relationship between General and Local
History is presented, as well as the position of these two in the Unified Analytical
Curriculum.
The second part is devoted to the local community of Loutraki and its short history,
while it involves life in the old village and the transition to Kato Loutraki (today's
village). From this you could not miss Pozar Thermal Baths which are the tourist
attraction of the region. It then extends to the wars experienced by the local society in
the 20th century up to the Second World War and the historical monuments it
maintains. Something else that is mentioned is the customs and customs that
characterize this place.
Finally, the third part focuses on the teaching proposal and the conducting of the "I
Learn the History of My Place" project. In the beginning it will begin with the
completion of a first questionnaire that will be part of the evaluation and will then
follow the theoretical approach of the topic and the presentation of interviews that the
students have collected. Then there will be the experiential activities that will evolve
through the field visits and the direct observation of the historical monuments of
Loutraki-Pozar. Finally, the process will be completed by summarizing all the studies
that have been studied and completing a second questionnaire that will respond to the
assessment of the specific intervention (evaluation).

 Keywords:

Local History, Kostas Garefis, Memorial structure, Experiential activity,

monuments
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα εργασία με θέμα « Τοπική Ιστορία Λουτρακίου-Πόζαρ: Πρόταση για
μια διδακτική παρέμβαση», ήταν το θέμα την πτυχιακής μου εργασίας που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών μου στο Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά το έτος 2016-2017.
Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος επήλθε μετέπειτα από συζήτηση με τον
υπεύθυνο καθηγητή μου κ. Ανδρέου Ανδρέα, τον όποιο και ευχαριστώ ιδιαίτερα για
την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με κάτι τόσο σημαντικό για εμένα και να
το διαμορφώσω με τον συγκεκριμένο τρόπο αλλά και την δεύτερη βαθμολογήτριά
μου, κ. Ηλιάδου- Τάχου Σοφία. Η απόφαση μου να ασχοληθώ με το ζήτημα της
Τοπικής Ιστορίας προήλθε από την αγάπη που έχω για τον τόπο μου και την επιθυμία
μου να τον διερευνήσω περισσότερο αλλά και την ακόμα μεγαλύτερη επιθυμία να
διοχετεύσω όλη αυτή την όρεξη και αγάπη και στην νέα γενιά αυτού του χωρίου όπως
τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης με τους οποίους υλοποιήσαμε την διδακτική μου
πρόταση και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή και την εξαιρετική
συνεργασία. Από αυτή την διαδικασία δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο Διευθυντής
του Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, κ. Προκοπίδης Κυριάκος και οι εκπαιδευτικοί
του σχολείου για την συνεργασία και παραχώρηση της τάξης.
Το Λουτράκι- Πόζαρ θεωρώ ότι είναι ένας τόπος που έχει την δική του σημαντική
Ιστορία και ένας τόπος που έχει δώσει σημαντικές μάχες ενώ έχει προσφέρει πολλά
και αποτελεί ενδιαφέρον τόπο μελέτης.
Τέλος θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω για την βοήθεια και την στήριξη τον Κεφαλά
Παναγιώτη και τον κ. Νικόλαο Βόλτση για την παροχή πληροφοριών από το βιβλίο
του για την Τοπική κοινότητα του Λουτρακίου. Επίσης για την ενίσχυση των
πληροφοριών βοήθησαν σημαντικά αρκετοί κάτοικοι του χωριού μέσα από
προσωπικές μαρτυρίες που μου παραχώρησαν προκειμένου να συλλέξω πληροφορίες
για την ζωή στο χωριό. Κάποια από αυτούς ήταν και η Αλεξάνδρα Πλέσκα που μου
παραχώρησε επιπλέον φωτογραφικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της
παρακάτω εργασίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στου γονείς μου, οι οποίοι με
στηρίζουν καθημερινά όπως και σε αυτή την προσπάθεια.
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Κεφάλαιο 1ο : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1.

Ορισμός Ιστορίας

Όταν καλείται κάποιος να διατυπώσει ένα σαφή ορισμό σχετικά με την έννοια της
Ιστορίας αυτό που του έρχεται αυτόματα στον νου είναι η θέση του ανθρώπου στον
χρόνο ( Ε.Χ. ΚΑΡ,1999, σ. 17). Ο όρος αυτός σχετίζεται με την συστηματική μελέτη
του παρελθόντος, όχι όμως μόνο με αυτή εφόσον εμπεριέχονται και άλλα πράγματα
στην συγκεκριμένη έννοια. Η Ιστορία μελετά και καταγράφει γεγονότα και εστιάζει
στις αιτίες που τα δημιούργησαν, όμως δεν στέκεται μόνο σε αυτό αλλά προσπαθεί
μέσω αυτών να αναδομήσει το παρελθόν με σκοπό να ερμηνεύσει καταστάσεις του
παρόντος και αυτό προκύπτει από την άμεση συσχέτιση τους . Άλλωστε και μέσα από
έναν ορισμό που έχει διατυπωθεί, αναφέρεται πως μέσω της ιστορίας έχουμε την
δυνατότητα να ερμηνεύσουμε το παρόν αλλά ακόμη και καταστάσεις του μέλλοντος
(Judu Sebba, 2000, σ. 48). Ακόμη ο συγκεκριμένος ορισμός κατά τον Θεόφιλο Βέϊκο
( Θεόφιλος Βέικος, 1987,σ 15) διαιρείται σε δυο επιπλέον μέρη: α) το σύνολο των
γεγονότων, των περιστατικών, των πράξεων ή των σχέσεων που συνάπτουν την ζωή
μιας κοινωνίας, λαού, κοινότητας κατά μια περασμένη περίοδο του παρελθόντος ,β)
οι μαρτυρίες που διατίθενται και η αφήγηση που πραγματοποιείται με βάση αυτές. Η
Ιστορία όμως δεν αποτελεί μόνο το σύνολο των γεγονότων του παρελθόντος αλλά και
το σύνολο των περιγραφών και των ερμηνειών που δόθηκαν από διάφορους
μελετητές. Ένα πολύ σημαντικό μέρος της ύπαρξης της ιστορίας που έχουμε την
ευκαιρία να γνωρίζουμε οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μαρτυρίες που έχουν
κατατεθεί για αυτή. Σε αυτό το σημείο έγκειται και ο ρόλος του ιστορικού, ο οποίος
καλείται να αναφέρει τα γεγονότα όπως διαδραματίστηκαν. Κάτι το όποιο δεν είναι
και τόσο απλό, εφόσον η μεταφορά μεταβάλλεται από ιστορικό σε ιστορικό και αυτό
επηρεάζεται από την προσωπικότητα του καθενός και το έργο του για αυτό πρέπει να
διερευνούμε περαιτέρω τις πηγές που μας παρέχονται. Και όπως αναφέρει και ο Ε.Χ.
ΚΑΡ ( Ε.Χ. ΚΑΡ,1999,σ 35) «πρώτα θα πρέπει να μελετάμε τον ιστορικό και τα
ενδιαφέροντα του και έπειτα να μελετούμε τις επιπλέον αναζητήσεις». Η Ιστορία όπως
την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, ως ανεπτυγμένο τομέα μάθησης με δικές του
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μεθόδους και κανόνες είναι ένας επιστημονικός τομέας συγκριτικά νέος που άρχισε
να διαμορφώνεται κατά τον 19ο αιώνα και έχει υποστεί έκτοτε πολλές και σημαντικές
μεταλλαγές, τόσο μέσα από διαδικασίες επιστημολογικής εξέλιξης της ίδιας της
ιστοριογραφίας όσο και σε αλληλεπίδραση με τα σημαντικότερα φιλοσοφικά και
ιδεολογικά ρεύματα και διακυβεύματα της κάθε εποχής (μαρξισμός, θετικισμός,
δομισμός, μεταμοντερνισμός κλπ). Η συγκεκριμένη επιστήμη μελετά διάφορες πηγές
που

παρέχουν την δυνατότητα ερμηνεία του παρελθόντος. Όσον αναφορά την

ερμηνεία των γεγονότων που προαναφέρθηκε και νωρίτερα, κατάσχατε απαραίτητη
και είναι βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης επιστήμης. Αυτή η ερμηνεία
όμως μπορεί να δοθεί από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες και μεταβάλλεται
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπορεί η προσέγγιση αυτή να λάβει διάφορα
χαρακτηριστικά και να είναι αντικειμενική ή υποκειμενική, εμπειρική ακόμα και
θεωρητική. Η ιδιότητα λοιπόν του ιστορικού γεγονότος είναι ζήτημα ερμηνείας.
Αυτό που καθιστά την ιστοριογραφία ως μια αναπτυσσόμενη επιστήμη είναι ακριβώς
αυτό το χαρακτηριστικό της ερμηνείας και την εισχώρησης σε βάθος των γεγονότων
καθώς και την περαιτέρω διερεύνηση τους (Ε.Χ. ΚΑΡ,1999,σ. 42, 163). Γενικότερα οι
ορισμοί που έχουν αποτυπωθεί για τον συγκεκριμένο όρο είναι πολλοί και ο καθένας
το προσεγγίζει με βάση την προσωπική του τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Θα
αναφέρουμε μερικούς υποδειγματικά: 1) Ο Ηenri Moniot (Ηenri Moniot, 2000,σ.75)
δίνει έναν πιο απροσδιόριστο ορισμό και θεωρεί ότι η ιστορία είναι το ανθρώπινο
παρελθόν και η γνώση μας για αυτό. Η τοποθέτηση αυτή είναι στοχευόμενη, εφόσον
αποσκοπεί να εκφράσει ένα γνωστικό πεδίο.

2) Κατά τον Μπούρκχαρτ (Ε.Χ.

ΚΑΡ,1999 ), «Ιστορία είναι η καταγραφή όλων εκείνων των γεγονότων μιας εποχής
«που μια άλλη εποχή θεωρεί αξιομνημόνευτα». Μπορούμε να κατανοήσουμε το
παρελθόν μόνο υπό το φως του παρόντος και το παρόν υπό το φως του παρελθόντος.
Η ιστορία έχει διπλό καθήκον: αφενός να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να
κατανοήσει την κοινωνία του παρελθόντος, και αφετέρου να ενισχύσει τον ηγεμονικό
έλεγχο που αυτός ασκεί στη σημερινή κοινωνία. 3) Ο Ράνκε ωστόσο αντιδρά στον
ηθικοπλαστικό χαρακτήρα της ιστορίας και θέλει να τονίσει τον ρόλο του ιστορικού
που θεώρει ότι είναι να δείξει πως συνέβησαν τα γεγονότα. Αντίθετα στο ερώτημα τι
είναι ιστορία ο Καρ εστιάζει την προσοχή του στον τρόπο με τον οποίο το ιστορικό
και κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει την επιλογή και την ερμηνεία από έναν
ιστορικό. 4) Οι θετικιστές υποστηρίζουν ότι η ιστορία είναι επιστήμη και λάμβαναν
υπόψη τα γεγονότα. Θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να εξακριβώνουμε τα γεγονότα και
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έπειτα να οδηγούμαστε σε συμπεράσματα, 5) άλλη μια άποψη είναι και αυτή του
Κόλινγκουντ η οποία προσεγγίζει την φιλοσοφία της Ιστορίας ανάμεσα στην
αλληλένδετη σχέση του παρελθόντος με την σκέψη του ιστορικού για αυτό. 6) Ο
καθηγητής Όακσον1 κινείτε στον ίδιο άξονα και υποστηρίζει ότι Ιστορία είναι η
εμπειρία του ιστορικού, στον οποίο αποδίδει και σημαντικό ρόλο όσο αναφορά την
κατασκευή της Ιστορίας. . (E.X ΚΑΡ 1999,σελ7, 18,35)
Η ιστορική επιστήμη είναι διαλλακτική και ευρέως ανοιχτή τόσο στα ερευνητικά
της ζητούμενα όσο και τους προβληματισμούς της τους οποίους θέτει γύρω από τον
εποικοδομητικό και ελεύθερο διάλογο.

1.1.

Α) Γιατί είναι σημαντική η διδασκαλία του συγκεκριμένου
μαθήματος

Η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος λόγω της σημαντικότητας του είναι
ένα ζήτημα που χρήζει απαραίτητη προσοχή λόγω των αυξημένων απαιτήσεων κατά
ένα μεγάλο και σημαντικό βαθμό αλλά και λόγω της επικινδυνότητας να
παρερμηνευτούν γεγονότα και καταστάσεις και να δοθούν λανθασμένες ερμηνείες.
Με την διδασκαλία της Ιστορίας στην ουσία μας παρέχεται η δυνατότητα να
προσανατολιστούμε όσο αναφορά τον ιστορικό χρόνο, τον συσχετισμό των
γεγονότων και το πιο σημαντικό να αντιληφθούμε τις αιτίες αυτών. Η διεξαγωγή του
δεν είναι κάτι εύκολο και όπως έχει γίνει αντιληπτό, οι περισσότεροι μαθητές
δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάποιους όρους και τα επίπεδα μάθησης συνήθως
δεν είναι και πολύ υψηλά κάτι που γίνεται αντιληπτό από το επίπεδο γνώσεων τους
και την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης που δυσκολεύονται να αποκτήσουν. Για
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο τρόπος οργάνωσης και η διδασκαλία από την
πλευρά του εκπαιδευτικού. Ο μαθητής στην σημερινή κοινωνία είναι απαραίτητο να
θεμελιώσει ένα κορμό γενικών γνώσεων και να είναι σε θέση να κατανοήσει σε
βάθος κάποια γεγονότα στα οποία είναι απαραίτητο να αποτυπώσει την προσωπική
του ερμηνεία. Ως σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος τίθεται η ανάπτυξη της
1

Oakeshott. Michael Joserh (1901-90). Άγγλός πολιτικός φιλόσοφος, καθηγητής στο London School
Economics (1951-69). Συντηριτικών αντιλήψεων, έγινε γνωστός από το έργο του Για τον Πολιτισμό
(1969)
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ιστορικής-κριτικής σκέψης των μαθητών αλλά και η δημιουργία ιστορικά
εγγράμματων πολιτών (Ρεπούση Μαρία, 2000). Κάτι που προωθείται μέχρι και
σήμερα είναι όμως είναι και η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης κάτι που είναι
ευδιάκριτο από τα σχολικά εγχειρίδια.
Κατά την διδασκαλία της Ιστορίας πολύ σημαντικοί για την επίτευξη της είναι
ορισμένοι πυλώνες, προκειμένου να μπορέσει κάποιος να τοποθετηθεί ιστορικά και
να διερευνήσει περαιτέρω. Με βάση και τις σύγχρονες αντιλήψεις για την διδακτική
της Ιστορίας, η ιστορική γνώση έχει τριπλό χαρακτήρα, ο οποίος έχει να κάνει με: Α)
Το δηλωτικό/ προτασιακό χαρακτήρα, δηλαδή την γνώση των ιστορικών γεγονότων.
Β) Το διαδικαστικό/ μεθοδολογικό, που σχετίζεται με την επίγνωση των ιστορικών
μεθόδων και την διαδικασία που υπάγεται ο κάθε άνθρωπος προκειμένου να
αποκτήσει την ιστορική γνώση. Σε αυτό το σημείο εμπεριέχεται και η ικανότητα των
μαθητών να θέτουν ερωτήματα σε σχέση με το παρελθόν στα οποία θα είναι σε θέση
να απαντήσουν . Γ) Τον εννοιολογικό χαρακτήρα της ιστορικής γνώσης, δηλαδή την
γνώση της ιστορικής γλώσσας2. Όσον αφορά την ιστορική γνώση δεν επαρκεί μόνο η
επίγνωση των γεγονότων αλλά και η κατανόηση σε βάθος και πολύ περισσότερο η
χρονική διάσταση που πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να προσδιορίσουν. Ωστόσο
είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αναπτύξουμε σταδιακά αν κατοχυρώσουμε
διάφορες δεξιότητες με το πέρασμα του χρόνου τις οποίες θα έχουμε την δυνατότητα
να τις χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αναπαράγουμε την ίδια την ιστορική
γνώση. Ακόμη μέσω της Ιστορίας έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν τους
παράγοντες και τις αιτίες που οδήγησαν στην ολοκλήρωση ενός συμβάντος. Όταν
κατέχει κάποιος το συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να ασκήσει κριτική αλλά και να
συγκρίνει καταστάσεις ειδάλλως δεν έχει κανένα νόημα και ισχύ. Το επόμενο στάδιο,
αυτό της ιστορικής σκέψης βοηθάει τους μαθητές να θεμελιώσουν μια άποψη και να
μην επηρεάζονται από οποιαδήποτε άλλη επιρροή. Και τέλος η ιστορική διερεύνηση
βοηθάει στην θεμελίωση όλης της διαδικασίας των παιδιών και εμπλουτίζει τις
ικανότητες τους και βοηθάει στην αποκάλυψη νέων στοιχείων.
Ένας άλλος στόχος που θέτει σήμερα και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι και η
κατανόηση των σχέσεων μεταξύ Ελληνικών και Ευρωπαϊκών είτε διεθνών
καταστάσεων αλλά και το κλίμα μεταξύ οικονομικής και πολιτιστικής σχέσεις των
χωρών. Οι μαθητές δεν πρέπει να εμμένουν μόνο στην Ιστορία της χώρας τους αλλά

2

Σημειώσεις e-class, Ανδρέου Α.- Κασβίκης Κ.
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να διευρύνουν το επίπεδο των γνώσεων τους το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από
ένα εύρος. Με το συγκεκριμένο μάθημα δεν πρέπει να γίνεται περιορισμός ως προς
την ανάλυση συγκεκριμένων γεγονότων είτε αυτά είναι πολιτικά είτε οικονομικά, είτε
κοινωνικά αλλά να δίνεται μια μεγαλύτερη διερεύνηση επί των θεμάτων. Το μάθημα
βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική

σκέψη

που είναι το κλειδί

προκείμενου να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα διάφορα γεγονότα και τον ίδιο
τον κόσμο και να αναπτύξουμε περαιτέρω δεξιότητες. Τους παρέχει την δυνατότητα
να διερευνήσουν την αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των λαών να αναλύσουν τα αίτια
(Στάθης Πελαγίδης. 1999, σ 7,8.9,22). Ο λόγος που διδάσκεται το μάθημα εξάγεται
και από έναν εκ των ορισμών που έχουν παρατεθεί , που αναφέρει ότι μέσα από την
μελέτη και την συστηματική παρατήρηση του παρελθόντος δίνεται η δυνατότητα να
κατανοηθεί το παρόν (Judu Sebba,2000, σ 48). Ενώ με την τοποθέτηση απέναντι στο
παρελθόν με το μάθημα αυτό οργανώνονται τα επιχειρήματα ανά περίοδο και
δικαιολογείται η θέση του στο πρόγραμμα σπουδών3. Για την μελέτη της Ιστορίας
στην σχολική κοινότητα θα πρέπει σύμφωνα με τον Henri Moniot (Henri Moniot,
2000, σ 28 ) «να αναζητηθεί ο σκοπός και η φύση της ιστορικής επιστήμης». Η
αντίληψη σχετικά με το συγκεκριμένο μάθημα διαφοροποιείται ανάλογα με το πώς
συγκροτείται η κάθε κοινωνία η οποία αποτελεί και το υποκείμενο και το αντικείμενο
γραφής της.
Από την άλλη ο J.H Plumb (1968)4 το προσεγγίζει διαφορετικά και περισσότερο
κινείται προς το ανθρωπιστικό επίπεδο ενώ θέτει ως σκοπό της Ιστορίας την
κατανόηση των ανθρώπων, τόσο ως άτομα όσο και μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις
αυτών στον χρόνο.
Σύμφωνα με μια ερμηνεία που παραθέτει ο R.W Evans (R.W. Evans, 1994, σ. 171208) οι σκοποί που τίθενται κατά τον ίδιο στη χρήση του μαθήματος της Ιστορίας
διαχωρίζεται σε τρείς μεθοδολογικές κατηγορίες, μία από τις οποίες είναι:


Η συγκρότηση πολιτισμικής ταυτότητας: κατά την οποία

διαχωρίζεται η

ατομική από την συλλογική ταυτότητα και διαμορφώνεται η ιστορική μνήμη.
Επίσης για να πραγματοποιηθεί αυτό, λαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία
για τον πολιτισμό, ρίζες, οικογένεια, περιβάλλον που βοηθούν στην
3

Γιώτης Γεώργιος (2013, ΕΚΠΑ, « Η Διδασκαλια της Ιστορίας στην Ελληνική πρωτοβάθμια
εκπαίδευση: 1914 και εξής»
4
: J.H Plumb. Ο Θάνατος του Παρελθόντος, μτφ Αλ. Κιουπκίολης, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2007, σ,
136-137
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διαμόρφωσή της. Η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας ενισχύει τις
ιδεολογικές λειτουργίες που θέτουν ως σκοπό την διαμόρφωση της
συλλογικής ταυτότητας. Ένα παράδειγμα που μπορεί να παρατεθεί είναι η
αίσθηση της ταυτότητας στις κοινωνικές ομάδες, όπως αυτή του έθνους και
τις εθνικής συνείδησης η οποία διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα και
ανάλογα την χρονική στιγμή και τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν οι
οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Μέσα από την εκμάθηση των
ιστορικών γεγονότων επιβάλλεται το χρέος και από τους ιστορικούς να
μεταβιβάσουν την κοινωνική και εθνική μνήμη. Η σημαντικότητα αυτού του
μαθήματος είναι πολύ μεγάλη, όπως και οι χρήσεις του.
επαφής με το παρελθόν

Η δυνατότητα

λειτουργεί ως υποκατάστατο μιας βιωματικής

εμπειρίας. Η Ιστορία ενισχύει την ταυτότητα του καθενός διότι αναφέρεται
σε γενεαλογίες και καταγωγές, ορίζει αυτούς που ανήκουν σε μια κοινότητα,
οργανώνει τις διαφορές-ομοιότητες με άλλους πολιτισμούς. Πολλές
δεδομένες καταστάσεις του παρελθόντος βρίσκουν λύση στο παρελθόν.
Προκειμένου να είναι εποικοδομητική η διδασκαλία της είναι απαραίτητο να
χρησιμοποιούμε τους κατάλληλους στόχους και να τους παραθέτουμε
κατάλληλα καθώς και να προβληματιζόμαστε κατά πόσο ο καθένας από
αυτούς θα βοηθήσουν στην γόνιμη αναπαραγωγή του παρελθόντος. Η
διδασκαλία όμως θα πρέπει κατά τον Henri Moniot να είναι συνυφασμένη με
κάποια κίνητρα διότι δεν αρκεί απλά τα παιδιά να μάθουν την Ιστορία αλλά
μέσω αυτής να λάβουν και κάποιο άλλα μηνύματα είτε κοινωνικού, είτε
πολιτικού ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτήρα ( Henri Moniot, 2000, σ 52-53).
Ένας ακόμα λόγος που η Ιστορία καθίσταται τόσο σημαντική είναι ότι
βοηθάει στην ενίσχυση της πνευματικής, ηθικής, κοινωνικής και πολιτισμικής
ανάπτυξης των παιδιών. Ενώ είναι συνυφασμένη με τα ανθρώπινα κίνητρα,
κάτι που βρίσκεται συνήθως στο επίκεντρο, είναι ο τρόπος και ο σκοπός που
λειτουργούν οι άνθρωποι αλλά και τα διαφορετικά κίνητρα που θέτουν (π.χ.
πολιτισμικά, κοινωνικά). Μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος προσφέρεται η
δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν το παρελθόν τους μέσω της
έρευνας, της οποίας θα είναι οι ίδιοι οι ερευνητές. Ως ένα από τα βασικά
εργαλεία χρησιμοποιούνται οι πηγές μέσω των οποίων οι μαθητές μπορούν
να ανακαλύψουν στοιχεία του παρελθόντος και να τα τοποθετήσουν στο
πέρασμα του χρόνου. Επίσης, τους προσφέρεται η δυνατότητα να μάθουν να
13

διερευνούν μια ιστορική περίοδο μέσα από τα διάφορα κατάλοιπα του
παρελθόντος. Η χρήση τους όμως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, διότι η
κατάλληλη εφαρμογή τους ανταποκρίνεται σε μια ιστορική δεξιότητα η οποία
αποκτάται κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες όπως είναι η παρατήρηση, η
διερεύνηση, η συνεχής αναζήτηση, η ικανότητα να τεθούν ερωτήματα ,η
πραγματοποίηση εποικοδομητικού διαλόγου, η διατύπωση συμπερασμάτων
και η ερμηνεία τους. Όλα αυτά είναι κάποια πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά
που βοηθούν σημαντικά στην εξέλιξη των μαθητών και θεμελιώνουν
κατάλληλα την γνώση που πρέπει να αποκτήσουν ( Judu Sebba, 2000, σ. 57,
112).
Η Ιστορία και ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας της έχει παρατηρηθεί ότι
ενισχύουν την αδιαφορία και την απάθεια των μαθητών προς το συγκεκριμένο
μάθημα. Και αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από τα σχολικά
εγχειρίδια και το παραδοσιακό μοντέλο που τα χαρακτηρίζει. Για αυτό στην
σημερινή κοινωνία είναι απαραίτητο να ξεφύγουμε από αυτά τα δεδομένα και
να εντάξουμε πιο εναλλακτικούς τρόπους μάθησης προκειμένου να
κινητοποιήσουμε άμεσα το ενδιαφέρον και την συμμετοχή των μαθητών. Θα
ήταν πολύ λειτουργική η οργάνωση του μαθήματος σε βιωματικό επίπεδο και
η σύνδεση με την Τοπική Ιστορία, το οποίο μπορεί να οργανωθεί μέσα από
μια ευχάριστη και δημιουργική διδακτική εφαρμογή η οποία θα εμπεριέχει
ερευνητικές δράσεις κάτι που έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να προσεγγίσει το
ενδιαφέρον των παιδιών και να πληροφορηθούν για την Ιστορία του τόπου
τους (Βαϊνά Μαρία, 1997,σ. 126).

1.1.

Β) Γιατί είναι απαραίτητη η διδασκαλία της Ιστορίας στο δημοτικό
σχολείο

Ο σκοπός της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος στην σχολική κοινότητα
προσπαθεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον αλλά και να παρακινήσει τους μαθητές έτσι
ώστε να δραστηριοποιηθούν σχετικά με την διερεύνηση του παρελθόντος. Επίσης
σκόπιμο είναι να ενημερωθούν κατάλληλα για τα πιο σημαντικά γεγονότα της
Ιστορίας της χώρας μας αλλά και γενικότερα του κόσμου. Κάτι πολύ σημαντικό όμως
είναι ότι είναι ένα μάθημα που διαμορφώνει την εθνική συνείδηση και στοχεύεται η
κατανόηση της διαφοροποίησης μεταξύ παρόντος- παρελθόντος ενώ αντιλαμβάνονται
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ότι οι άνθρωποι έχουν ζήσει σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους κάτω από
διαφορετικά δεδομένα με άλλες αξίες και στάσεις. Ένας άλλος σκοπός θεωρείται η
εμπέδωση των ιστορικών πηγών-μαρτυριών και να μάθουν να αντιμετωπίζουν την
Ιστορία ως μέσο αναζήτησης πληροφοριών και ανάπτυξης δεξιοτήτων που είναι
απαραίτητο προκειμένου να ερμηνεύσουν κατάλληλα τις πηγές. Η εκτίμηση των
πηγών μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής εκπαίδευσης μέσα από
την ανάπτυξη στάσεων που δημιουργούνται ακριβώς από αυτή την εκτίμηση των
πηγών. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να βρίσκονται σε θέση να διακρίνουν τα
ιστορικά γεγονότα και να τα ερμηνεύουν κάτι που στοχεύεται στις γνώσεις που είναι
επιθυμητό να αποκτήσουν. Παράλληλα θα αντιληφθούν ότι τα γεγονότα αυτά
απορρέουν

από

διάφορες

αιτίες

και

συνάμα

οι

ιστορικές

ερμηνείες

διαφοροποιούνται και αυτό δεν είναι τόσο απλό καθώς πολλοί μαθητές αδυνατούν να
αντιληφθούν αυτή την πολυπλοκότητα ακόμη και να παραθέσουν διάφορες ερμηνείες
(Judu Seba, 2000,σ 42, 48,49). Η διδασκαλία της Ιστορίας τίθεται όχι μόνο ως προς
την ιστορική έννοια αλλά και ως προς την εκπλήρωση σκοπών πέρα από την
διδασκαλία ( έξω- ιστορικοί σκοποί) καθώς όροι και έννοιες που επιλέγονται αρκετές
φορές έχουν διφορούμενο περιεχόμενο με την ερμηνεία αυτών να εκπροσωπεί
πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες ( Σάββας Γουστέρης,1998, σ 36).

1.2.

Ορισμός Τοπικής Ιστορίας

Με τον όρο τοπική ιστορία αναφερόμαστε στην ιστορία του τόπου μας, ως όρος
όμως είναι λίγο ελαστικός όσο αναφορά τον προσδιορισμό του τόπου και το πώς τον
εκλαμβάνει ο καθένας και το ενδιαφέρον του ερευνητή που ασχολείται. Διότι ως
τοπική Ιστορία θα μπορούσαμε να εκλάβουμε και την Ιστορία «της ιδιαίτερης
πατρίδας» είτε «της ευρύτερης περιοχής» αναλόγως πως επιθυμούμε να το τονίσουμε.
Εφόσον πέρα από τον τόπο, την έκταση της γης, το μέρος, την ορισμένη περιοχή
μπορεί να ενσωματώσει ακόμα και την πόλη (πολεοιστορία). Για αυτό εκλαμβάνεται
ως η ιστορία του τόπου, ατομικού, ειδικού και μοναδικού

και ως ιστορία των

σημαντικών γεγονότων- καταστάσεων αυτού του τόπου ακόμη και η ιστορία στην
διάρκεια των χρόνων ( Ρεπούση Μαρία, 2000, σ 100).Ο κάθε τόπος ενσωματώνει
την δική του Ιστορία η οποία διαφέρει από τόπο σε τόπο ενώ η μελέτη και η γνώση
του καθίσταται πολύ ενδιαφέρουσα. (Βαϊνά Μαρία,1997, σ 36,38.39).
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Ο συγκεκριμένος τομέας της Ιστορίας είναι ένας τρόπος αναζήτησης και μελέτης
του παρελθόντος και του τόπου αλλά και μια μέθοδος που μας προσφέρει την
δυνατότητα να διερευνήσουμε το παρελθόν και να προχωρήσουμε λίγο πιο παραπέρα
ξεφεύγοντας από το πλαίσιο της Γενικής Ιστορίας.
Η Τοπική Ιστορία μελετά όχι μόνο τα γεγονότα ενός τόπου αλλά και την πορεία
αυτού στον χρόνο. Ασχολείται με διάφορα θέματα όπως, ιστορικά γεγονότα,
πολιτικές, στρατιωτικές ενέργειες καθώς και με την μελέτη της καθημερινής ζωής
των κατοίκων, τις συνήθειες, τα ήθη τους αλλά και την οικονομική και κοινωνική
δραστηριότητα της περιοχής σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Ακόμη ένα σημείο
μελέτης αποτελεί και η συστηματική παρατήρηση και η αλλαγή του τοπίου μέσα στις
ιστορικές συνθήκες. Ένα ακόμη θέμα προς μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει και η
προέλευση της ονομασίας της τοπικής κοινότητας. Γενικότερα τα θέματα μελέτης
που θα μπορούσε να ασχοληθεί κανείς με έναν συγκεκριμένο τόπο είναι πάρα πολλά
και μπορούν να ξεκινήσουν από την ιστορία ενός τόπου μέχρι την ιστορία μιας
κοινότητας. Με την μελέτη της Τοπικής Ιστορίας το παιδί έχει την δυνατότητα να
συγκρίνει παρόν και παρελθόν και να αντιληφθεί διαφορές και ομοιότητες και
γενικότερα τις αλλαγές που έχει υποστεί η τοπική κοινότητα (Judu Sebba, 2000, σ.
51).
Η κ. Ρεπούση αναφέρει πως κάθε μάθημα Ιστορίας το όποιο εγγράφεται στο
πλαίσιο μιας ανανεωμένης θεώρησης της συγκεκριμένης διδακτικής του μαθήματος
στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο θέτει ως στόχο την ιστορική κατανόηση
η οποία πραγματεύεται το σύνολο ή το μέρος των όψεων της σχολικής ιστορίας που
μεταβάλλει την παραδοσιακή διαδικασία και απαιτεί ένα νέο διδακτικό περιβάλλον
το όποιο θα είναι πιο εκσυγχρονισμένο. (Ρεπούση, 2000)



Βασικοί τρόποι καταγραφής της Τοπικής Ιστορίας
Δύο από του βασικούς τρόπους καταγραφής της Τοπικής Ιστορίας από την πλευρά

του περιεχομένου είναι: Α) η θεματικά ολόπλευρη μελέτη της Ιστορίας ενός τόπου
που θα μπορεί να ονομαστεί και γενική Τοπική Ιστορία. Σε αυτό το στάδιο έγκειται η
προσπάθεια στο να αποτυπωθεί μια διαχρονική εικόνα του τόπου που έζησαν κάποια
άνθρωποι στο παρελθόν, Β) η ανάλυση σε βάθος ενός θέματος από την Ιστορία του
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συγκεκριμένου τόπου, όπως για παράδειγμα η μελέτη ενός μνημείου. Η κύρια
μέθοδός εργασίας θεωρείται η επιτόπια έρευνα. (Βαϊνά, 1997, σ 107)

1.2.

Α) Η ένταξη της στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η Τοπική Ιστορία εντάχθηκε σταδιακά στην εκπαίδευση με την γραφή της να
αρχίζει στις αρχές του 19ου αιώνα. Η οριστική εισαγωγή της πραγματοποιήθηκε στις
αρχές του 20ου αιώνα και σε αυτό σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η επίδραση του
βρετανικού συστήματος που προέβαλε την συνύπαρξη γενικής με τοπική ιστορία και
την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Από εκείνο το σημείο αρχίζει η Τοπική Ιστορία να
εμφανίζεται σε διεθνής κλίμακα και να εντάσσεται και στα αναλυτικά προγράμματα
(Λεοντσίνης, 1996).
Η ένταξη της στο σχολείο παρέχει αρκετά θετικά στοιχεία. Οι μαθητές έρχονται
αντιμέτωποι με την Ιστορία του τόπου μέσω της ευκαιρίας που τους παρέχεται για
άμεση εμπειρία και παρατήρηση με αισθητά και οπτικά αντικείμενα μελέτης και
έρευνας. Μπορούν να οργανωθούν πολλές δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν
να αποτυπώσουν την ουσία της και το πιο σημαντικό να προάγουν και να
καλλιεργούν την ιστορική συνείδηση που αποτελεί κεντρικό στόχο (Βαϊνά, 1997,
σ107). Αρχικά η διαδικασία μελέτης του περιβάλλοντος μπορεί να οργανωθεί με τη
συλλογή δεδομένων που θα καταγράψουν και θα ταξινομήσουν με βάση τις ιστορικές
πηγές και εξάγοντας στη συνέχεια τα συμπεράσματα. Κάποιες πηγές που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν αποτελούν και τα κτίρια, τα μνημεία, τα ονόματα οδών- πλατείας
αλλά και τα βουνά τριγύρω καθώς αυτά αποτυπώνουν την τοπική ιστορία. Αυτή η
διαδικασία πρέπει να επισημανθεί ότι θα ήταν προτιμότερο να διεξάγεται με βάση τα
προσωπικά ενδιαφέροντα των μαθητών προκειμένου να ενισχυθούν τα κίνητρά τους.
Η διδασκαλία με αυτό τον τρόπο οδηγεί τους μαθητές στην δραστηριοποίηση τους
για ερευνητική εργασία καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση
της κριτικής τους σκέψης που τίθεται απαραίτητη για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Επίσης μπορεί να γίνει κατανοητή η αίσθηση της διαχρονικότητας των ιστορικών
στοιχείων από την πλευρά των μαθητών καθώς είναι κάτι που τους δυσκολεύει. Η
τοπική κοινωνία μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πηγές- μαρτυρίες για την
17

ενίσχυση του μαθήματος. Η συγκεκριμένη εφαρμογή βοηθάει

στην αύξηση της

παρατηρητικότητας, στην αναζήτηση πληροφοριών, στην παραγωγή λόγου, στη
δραστηριοποίηση των μελών και αλλά πολλά5.
Η τοπική Ιστορία δίνει την δυνατότητα στου μαθητές να αντιληφθούν ότι ο
ιστορικός ορίζοντας του περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με όλο το φάσμα της ζωής
τους. Είναι απαραίτητο να προσεγγίσουν αυτόν τον ιστορικό ορίζοντα και να
προσδιορίσουν τα στοιχεία που σχετίζονται με τον τόπο τους, τα οποία είναι
σημαντικά για την διαμόρφωση της προσωπικής τους ταυτότητας και την
αναγνώριση των επιμέρους χαρακτηριστικών που σχετίζονται με αυτή

( Λεοντσίνης,

1999,σ 86-90).
Η εισαγωγή της Τοπικής Ιστορίας στην εκπαίδευση βοηθάει στην γνωριμία του
μαθητή με το περιεχόμενο της και συμβάλλει σημαντικά στην διαμόρφωση της
ιστορικής συνείδησης. Η εκμάθηση της ιστορίας του τόπου του καθενός θεωρείται
σημαντική και τρέφει αρκετά συναισθήματα τα οποία μέσω της συστηματικής
μελέτης και έρευνας θα πληθύνουν ακόμα περισσότερο. Γνωρίζοντας κάποιος την
ιστορική ύπαρξη του αλλά και το περιβάλλον του, καθώς και των άλλων λαών εκτός
από ενδιαφέρον αποτελεί και βασικό όρο της ανθρώπινης ζωής. Η τοπική ιστορία και
η διδακτική της είναι δυο έννοιες αρκετά δεμένες μεταξύ τους, καθώς η διδακτική της
τοπικής αποτελεί πτυχή της διδακτικής της ιστορικής συνείδησης. ( Μαρία Βαϊνά,
1997, σ 21)
Το αντικείμενο της γίνεται πιο κατανοητό μέσα από την έρευνα στην όποια πρέπει
οι εκπαιδευτικοί να μυούν τα παιδιά για να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα.
Όλοι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την πράξη και
την εμπειρία, το ίδιο και οι μαθητές. Η διδασκαλία μπορεί να γίνει πιο
αποτελεσματική σε συνδυασμό με την ερευνητική εργασία (project) η οποία μπορεί
να οργανωθεί με βάση τις ανάγκες των παιδιών ( Λεοντσινής, Ρεπούση, 2000, σ. 9798).

Κάτι που κρίνεται αναγκαίο να ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία είναι η

αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων τοπικών πηγών. Ένα παράδειγμα θα
μπορούσε να θεωρηθεί και η επίσκεψη σε ένα τοπικό μουσείο, στα πλαίσια του
μαθήματος, όπου οι μαθητές θα βρίσκονται μπροστά από αυθεντικά κατάλοιπα που
αμέσως συνδυάζει τρία βασικά στοιχεία όπως την αυθεντικότητα κάθε είδους
αντικειμένου, την άμεση δυνατότητα εκτίμησης και αισθητικής διάστασης και τέλος
5

Νικόλαος Ναχόπουλος, θέμα διατριβής: «Η Τοπική Ιστορία στο Δημοτικό Σχολείο: Στάσεις των
δασκάλων του Νομού Πιερίας». (2010)
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την δυνατότητα προσέγγισης των πηγών άμεσης χρησιμότητας για τον σκοπό της
έρευνας της τοπικής ιστορίας. Αυτή η δράση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές αλλά
θα διευρύνει και τον ορίζοντα της ιστορικής τους σκέψης και κρίσης (Λεοντσίνης,
1996, σ 101). Επίσης δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να κατανοήσουν το χώρο του
μουσείου όχι σαν ένα συνηθισμένο χώρο που προβάλλονται κάποια αντικείμενα
αλλά σαν ένα χώρο που παρουσιάζει την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά του
παρελθόντος και μας παρουσιάζει σήμερα τις αλλαγές που αποτυπώθηκαν στην
Ιστορία και εκφράζει

την ιστορική διαχρονική συνέχεια μέσα στις εποχές

εκφράζοντας την ανάγκη για εξερεύνηση και διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας.
Στο μουσείο πιστοποιείται η υλική και πνευματική ουσία του ανθρώπου. Πρέπει να
δίνονται στου μαθητές τα κατάλληλα ερεθίσματα- κίνητρα για την περαιτέρω
ενασχόληση με την τοπική τους ιστορία διότι θα τους βοηθήσει να εκτιμούν και να
σέβονται την πολιτιστική τους κληρονομία (Ανδρέας Ανδρέου, 1996, σ21, 65, 66).
Ακόμα η ένταξη της στην σχολική διαδικασία βοήθα τους μαθητές να έχουν
πρόσβαση στον ιστορικό χώρο οπού έχουν διαδραματιστεί διάφορα γεγονότα κατά το
παρελθόν. Επίσης τους δίνεται οι δυνατότητα να εξερευνήσουν και να απαντήσουν
σε κάποια από τα ερωτήματα της Ιστορίας ενώ αποτελεί και ένα κοινό στοιχείο
μελέτης που τους φέρνει πιο κοντά με τους συμμαθητές τους ενισχύοντας με αυτόν
τον τρόπο την κοινωνικοποίηση τους μέσω της κοινής ιστορικής μνήμης. Ακόμα
προσφέρεται η δυνατότητα αφού συγκεντρώσουν τα στοιχεία να κάνουν διάφορες
υποθέσεις καθώς είναι απαραίτητο να μελετώνται τα ιστορικά δεδομένα από πολλές
οπτικές γωνίες στην έρευνα της Τοπικής Ιστορίας. Με την ενασχόληση τους επίσης
αυξάνεται η παρατηρητικότητα τους και η κρίση τους για φαινόμενα ανθρωπογενούς
και φυσικού περιβάλλοντος.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημάνουμε ότι τα αντικείμενα της Τοπικής Ιστορίας
προϋποθέτουν

ειδικές γνώσεις και διδακτικές πρακτικές

από τον διδάσκοντα.

Απαιτείται μεταβολή του παραδοσιακού ρόλου, ειδικότερα όταν εφαρμόζονται
ερευνητικά προγράμματα μεγάλης διαρκείας. Οι μαθητές χρειάζεται να αφιερώνουν
περισσότερο χρόνο στην επιτόπια μελέτη και να είναι πιο παρατηρητικοί καθώς και
να είναι σε θέση να προσεγγίζουν τα ιστορικά μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους, ιστορικά γεγονότα συμφώνα και με το παράδειγμα που τέθηκαν παραπάνω
(Λεοντσίνης, 1996, σ 99).
Η διδακτική της Τοπικής Ιστορίας και της ευρύτερης περιοχής που έχει ως στόχο να
αναδείξει πληροφορίες ιστορικής φύσεως σχετικά με τον συγκεκριμένο χώρο
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επιχειρεί ταυτόχρονα και την ερμηνεία τους. Για να έχει ουσιαστικότερο νόημα θα
πρέπει πρωτίστως να στοχεύει στον προσανατολισμό του ατόμου για δράση. Εδώ
τονίζεται η ανάγκη της λειτουργικής πλευράς που θεωρείται πολύ σημαντική, αφού η
σκέψη και η κοινή δράση των ατόμων ενισχύεται μέσα από αναζητήσεις που
αφορούν γενικά την πολιτισμική κληρονομιά. ( Βαϊνά, 1997, σ 85- 86)
Η ένταξη της Τοπικής Ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία πέρα από τις
παραπάνω δράσεις και τοποθετήσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τον ρόλο
του εκπαιδευτικού σε αυτή και κατά πόσο εντάσσει στο μάθημα της Ιστορίας το
συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και με πιο τρόπο οργανώνει την διδασκαλία6. Πολύ
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επιμόρφωση του πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα
και η ευαισθητοποίηση του προς αυτό διότι είναι ένα αντικείμενο που απαιτεί ειδικές
γνώσεις. Σε αυτό μπορεί να μεριμνήσει η πολιτεία προκειμένου να ενταχθεί στα
Πανεπιστήμια ώστε να καταρτίζονται κατάλληλα οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σε
τέτοια θέματα (Λεοντσίνης, 1996, σ 108).

1.3.

Σύνδεση με το Αναλυτικό πρόγραμμα

Το μάθημα της Ιστορίας εντάσσεται πλέον στο νέο ∆ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτος Σπουδών (∆ΕΠΠΣ.), το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2003 και
υλοποιείται μέχρι και σήμερα εισάγοντας τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
στην εκπαίδευση. Με την αναπροσαρμογή των στόχων και την μεθόδευση της
διδασκαλίας, ο γενικός σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι συνυφασμένος
με την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και την ενίσχυση της ιστορικής συνείδησης
για να δημιουργηθούν κριτικά σκεπτόμενοι και εγγράμματοι πολίτες. Όσον αφορά
την ιστορική σκέψη προϋποθέτει την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων και τις
στάσεις των ανθρώπων σε μια χρονική περίοδο μέσα από την διερεύνηση των αιτιών
καθώς και των ιδιαίτερων συνθηκών που οδήγησαν στο να δημιουργηθούν αυτά τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Ι. Καραγιανόπουλος, 1998, σ27). Με τη διδασκαλία της

6

Βλ. Ναχόπουλος,Νικόλαος (2009, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Η τοπική ιστορία στο δημοτικό σχολείο:
στάσεις των δασκάλων του Νομού Πιερίας
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Ιστορίας7 ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος
κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος
ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του. Μπορεί να διαμορφώσει αξίες
και στάσεις που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το
μέλλον και την προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών.
Κάτι που ενισχύει σημαντικά τα παραπάνω είναι τα κατάλοιπα του παρελθόντος
που είναι σημαντικά στοιχεία και λειτουργούν βιωματικά για τους μαθητές, χρήζουν
όμως κατάλληλη διερεύνηση. Κάθε είδος μνημείου είτε μέσω εικόνων, είτε κειμένων,
είτε μουσείων σε συνδυασμό και με τα σχολικά εγχειρίδια προσφέρουν την
δυνατότητα εξοικείωσης του μαθητή με την ιστορική έρευνα (Α. Ανδρέου, 1996, σ
16).
Ως προς τις απαιτήσεις του μαθήματος, σύμφωνα με τον J. Sebba εντείνονται σε
τρία πεδία ιστορικής σκέψης: 1) Την γνώση και κατανόηση της Ιστορίας 2) Την
ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. 3) Χρήση των ιστορικών πηγών. Οι στόχοι αυτοί
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του 1991 αλλά παρόλα αυτά δεν
διαφοροποιούνται σήμερα και περιλαμβάνονται στους σκοπούς ( Judu Sebba, 2000,
σ50).
Για την κατάκτηση της ιστορικής γνώσης κατά την Μαρία Βάινα ( Βάινα Μαρία,
1997) πρέπει αρχικά να μάθουμε να επεξεργαζόμαστε τις ιστορικές πληροφορίες και
να τις αφομοιώνουμε διότι αποτελούν έναν από τους βασικούς τρόπους διδασκαλίας.
Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι και τόσο εύκολη καθώς αποτελεί ένα ζήτημα
που συχνά μένει στατικό και συνήθως αντιμετωπίζεται μέσω της στείρας
απομνημόνευσης της ύλης του σχολικού εγχειριδίου. Αυτό που δημιουργεί
προβλήματα στην ερμηνεία και την κατανόηση των γεγονότων είναι ο ιστορικός
χρόνος8 και η ανακατάταξη των γεγονότων χρονολογικά διότι τα παιδία
αντιλαμβάνονται τον χρόνο ως κάτι ευθύγραμμο και λαμβάνουν τα γεγονότα ως
συνεχόμενα το ένα με το άλλο, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ο δεύτερος τρόπος είναι
περισσότερο τεκμηριωμένος, εφόσον βασίζεται στην ελεύθερη αντίληψη όσον αφορά
το περιεχόμενο της ύλης και ανταποκρίνεται στα ελαστικά αναλυτικά προγράμματα
που δίνουν το περιθώριο διαφοροποίησης της ύλης. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί το
εντάσσουν στην διδασκαλία τους την οποία εμπλουτίζουν με διάφορα μέσα και
7
8
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τρόπους, όπως για παράδειγμα η επίσκεψη πεδίου σε ένα μνημείο και η μελέτη του,
καθώς και η δραματοποίηση κ.α.
Ο τρόπος της διδασκαλίας σήμερα στοχεύει στην μετάδοση γνώσεων και
επικεντρώνεται στο κλειστό αναλυτικό πρόγραμμα. Κατά κύριο λόγο στηρίζεται στο
σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο προτιμότερο θα ήταν να λειτουργεί ως μια πηγή
πληροφόρησης, όχι όμως ως μοναδική. Σύμφωνα και με την πρόταση του Johannes
Guthmunn9 θα έπρεπε το αναλυτικό πρόγραμμα να είναι πιο ελαστικό και η
διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας πιο ελεύθερη. Σε αρχικό στάδιο πρέπει να
δώσει το έναυσμα στους μαθητές για ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και να
αποτρέπει κατηγορηματικά ό,τι δεν τους προσφέρει ουσιώδη και διαρκή γνώση.
Επίσης κάτι εξίσου σημαντικό είναι η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή
καθώς και η εποικοδομητική συζήτηση.



Αναλυτικό πρόγραμμα και Τοπική Ιστορία
Η τοπική ιστορία όπως έχει προαναφερθεί, εντάχθηκε στη στην εκπαίδευση στις

αρχές του 20ου αιώνα σε διεθνή κλίμακα και ενσωματώθηκε και στα αναλυτικά
προγράμματα (Λεοντσίνης, 1996). Στο τελευταίο μάλιστα ΔΕΠΠΣ10 δόθηκε ιδιαίτερη
βαρύτητα στο συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο προβλέπεται σε κάθε τάξη που
διδάσκεται το μάθημα της ιστορίας με διάφορες δράσεις. Η Τοπική ιστορία
προσφέρει πολλές δυνατότητες στους μαθητές, καλλιεργεί σημαντικά την κριτική
τους σκέψη ενώ συμβάλλει και στην διαμόρφωση της ιστορικής τους συνείδησης.
Η τοπική Ιστορία αποτελεί ένα αντικείμενο επιστημονικής έρευνας το οποίο
διδάσκεται και στο δημοτικό σχολείο. Τα θέματα που ενσωματώνει μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και να συνδυαστούν και με άλλα μαθήματα μέσω
μιας διαθεματικής προσέγγισης. Με την ένταξη και την διδασκαλία στοχεύεται να
έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα ιστορικά κατάλοιπα του παρελθόντος, τα όποια θα
έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν και να προχωρήσουν στην διεξοδική τους
έρευνα αλλά και να τα κατανοήσουν σε βάθος. Ακόμη θα μπορέσουν να
9

Johannes Guthmunn, Κανόνες ενός αντικειμενικού μαθήματος Ιστορίας
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διαμορφώσουν ένα κορμό γνώσεων που θα του βοηθήσει και σε άλλους τομείς, όπως
είναι η κατανόηση κάποιων πτυχών της γενικής ιστορίας. Ένας ακόμα στόχος που
τίθεται μέσα από αυτή την διαδικασία είναι η συνεχής ασχολία με την παρατήρηση
και την επιτόπια μελέτη μέσω των πηγών του τόπου τους που έχουν άμεση
πρόσβαση. Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα της
Τοπικής τους κοινωνίας.
Κατά την μελέτη του συγκεκριμένου τόπου καταγωγής ή κατοικίας θα ενισχυθεί
και η εκτίμηση προς τους αγώνες που έχουν δοθεί για αυτό το μέρος και πολύ
περισσότερο θα αναγνωριστούν οι συλλογικές προσπάθειες που κατέβαλαν κάποια
άνθρωποι. Η Ιστορία που θα θεμελιώσουν θα είναι προσωπική και κοινωνική και
κατ’ επέκταση θα βοηθήσει

στην ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας. Θεματικοί

άξονες μπορούν να αποτελέσουν πέρα από την ευρύτερη κοινωνία που τίθεται ως
βασικός πυλώνας έρευνας και η περιοχή του σχολείου. Οι βασικές μέθοδοι έρευνας
στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι η επιτόπια μελέτη και η έρευνα οι οποίες
θεωρούνται και οι βασικές μέθοδοι για την προσέγγιση ζητημάτων Τοπικής Ιστορίας.
Έτσι οι μαθητές θα αποκτήσουν την δυνατότητα εξοικείωσης με το φυσικό
περιβάλλον, καθώς και την άμεση γνώση των πηγών που σχετίζονται με το θέμα
τους.
Η συλλογή και η αναζήτηση του απαραίτητου ιστορικού υλικού που θα συντελεστεί
με την επιτόπια μελέτη και έρευνα θα πρέπει να οργανωθεί με συγκεκριμένη μορφή
της συλλογής των δεδομένων, της επεξεργασίας και της εξαγωγής συμπερασμάτων.
Όσον αφορά τις πηγές που μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες είναι αρκετές όπως:
οι γραπτές μαρτυρίες (παραδόσεις, μαρτυρίες, κείμενα), η περιγραφή ιστορικών
χώρων ή μνημείων η κτιρίων, συλλογή παλαιών εικόνων- φωτογραφιών, φορεσιές και
λαογραφικά έθιμα είτε τοπικά τραγούδια ακόμη και να πάρουν συνεντεύξεις από
ηλικιωμένους που είναι σε θέση να περιγράψουν κάποια σημαντικά γεγονότα. Τα
στάδια επεξεργασίας και οργάνωσης, διαμορφώνονται με βάση τον διαχωρισμό του
υλικού που έχουν στην διάθεση τους

ανάλογα το θέμα, την χρονολογία, την

εγκυρότητα της πηγής και την σύνθεση των στοιχείων με βάση την ισχύ τους. Το
υλικό που θα συγκεντρώσουν προτείνεται και από το αναλυτικό πρόγραμμα να
χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους πέρα από την προβολή. Έτσι θα μπορούσε να
συνταχθεί ένα λεύκωμα από τα μέλη της ομάδας, καθώς και να οργανωθεί μια
παρουσίαση είτε προς τα μέλη της σχολικής κοινότητας είτε να είναι ανοιχτό προς
την ευρύτερη κοινωνία του συγκεκριμένου τόπου.
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Η τοπική ιστορία κάθε τόπου είναι διαφορετική και αξίζει να μελετηθεί και να
αναλυθεί εκτενέστερα. Πολύ σημαντικό σε αυτή την διαδικασία είναι η προσέγγιση
του θέματος από τους μαθητές μέσα από διάφορές δράσεις που θα αναλάβει να
οργανώσει ο αρμόδιος εκπαιδευτικός που πρέπει να τους μεταδώσει κατάλληλα τις
πληροφορίες.

1.4.

Σχέση Γενικής- Τοπικής Ιστορίας

Στο σχολείο δεχόμαστε την Τοπική ιστορία ως μέρος της Γενικής. Η Τοπική
ιστορία προσφέρει εξίσου πολλές δυνατότητες στην διδακτική πράξη. Λειτουργεί
όμως διαφορετικά σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο της διδασκαλίας της γενικής
και την απομνημόνευση. Η Τοπική βασίζεται σε περιγραφικό τρόπο και εντάσσει την
βιωματική μάθηση

προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών στους οποίους

προσδίδει ερευνητικό ρόλο (Λεοντσίνης, 1996). Μέσω της Τοπικής ενισχύονται τα
κίνητρα μάθησης και η ανατροφοδότηση των παιδιών, ενώ παράλληλα η ενασχόληση
τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο καλλιεργεί το τοπικιστικό πνεύμα και την
αγάπη τους προς το συγκεκριμένο μέρος. Γενικότερα ο συνδυασμός και των δυο δίνει
την ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν ότι η Ιστορία βρίσκεται παντού γύρω
τους και δεν είναι μόνο αυτή που καταγράφεται στα σχολικά εγχειρίδια (Βαϊνά, 1997,
σ 56,57,111)
Οι διαφορές μεταξύ Τοπικής και Γενικής ιστορίας είναι πολύ λεπτές και
εντοπίζονται στο γεγονός ότι στην πρώτη επιχειρείται με αμεσότερους τρόπους η
σχολική έρευνα και η βιωματική δράση ενώ στη δεύτερη η σχετική έρευνα
περιορίζεται στην σχολική αίθουσα. Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται σε θέση να
αναπτύσσουν ιστορική γνώση σε σχέση με την τοπική τους ιστορία, να αναπτύξουν
κριτική σκέψη και μεθοδολογία και να μπορούν να κρίνουν ορθότητα των πηγών. Οι
γνώσεις τους πάνω στην Τοπική ιστορία μπορούν να ενισχυθούν μέσα από ζητήματα
της γενικής ιστορίας. Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η μια
συμπληρώνει την άλλη και είναι απαραίτητο να διδάσκονται παράλληλα για να
έχουμε ολοκληρωμένα αποτελέσματα προς όφελος των μαθητών που επωμίζονται
πολλά θετικά στοιχεία όσον αφορά την διεύρυνση των γνώσεών τους αλλά και την
ενίσχυση της ιστορικής τους συνείδησης (Λεοντσίνης, 1996, σ 54,55). Η σύγχρονη
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διδακτική μεθοδολογία προσεγγίζει την Τοπική ιστορία όχι σαν ένα είδος ιστορικής
προσέγγισης αλλά ως μια μέθοδο.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραλείπουμε ότι η Ιστορία, γενική και τοπική
μπορεί να σχετίζεται μόνο με την γνώση του παρελθόντος διότι το παρελθόν πρέπει
να συνοδεύεται και με την καλλιέργεια και ασχολία του παρόντος. Σε αυτό
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο εκπαιδευτικός μέσω της σύνδεσης Τοπικής και
Γενικής που είναι απαραίτητο να πραγματοποιεί, προκειμένου να συνδυάσει την
ερμηνεία του παρελθόντος με τα νοήματα του σήμερα11.

Η διάκριση τους ως δυο

ξεχωριστά γνωστικά πεδία είναι καλύτερη για την διδασκαλία και πραγματοποίηση
της σχολικής έρευνας και υπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς ως προς τον τρόπο
διδασκαλίας της γενικής ιστορίας. Ο διαχωρισμός αυτός στοχεύει στην αποφυγή
τοπικιστικών προκαταλήψεων και στην αξιολόγηση της μεθόδου, ως μιας εφαρμογής
που δεν δέχεται τοπικιστικούς επηρεασμούς ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις εθνικιστικές
εξάρσεις και την επιφόρτιση της γενικής ιστορίας. Με την τοπική ιστορία στην
εκπαιδευτική κοινότητα προτείνονται κατά τον Γ.Ν Λεοντσίνη και την Μαρία Βάινα
( Γ. Ν. Λεοντσίνης – Μ. Ρεπούση, 2001, σ. 25-30 ) δύο διδακτικές προσεγγίσεις που
διαθέτουν κοινούς τομείς μεταξύ γενικής και τοπικής ιστορίας:
 Η μία είναι η προσέγγιση που μας οδηγεί στην σχολική έρευνα και έχει ως στόχο την
ανάπτυξη της κριτικής και ιστορικής σκέψης και την διαμόρφωση της ιστορικής
συνείδησης. Οι μαθητές ενισχύουν αυτούς τους στόχους μέσα από την ερευνητική
τους δράση.
 Η άλλη είναι η προσέγγιση της ερευνητικής διαδικασίας η οποία μας παραπέμπει
στην μέθοδο της Γενικής Ιστορίας

και ο ρόλος του εκπαιδευτικού κρίνεται

απαραίτητος. Αν επιθυμεί να εκπληρώσει τους στόχους του μαθήματος δεν πρέπει να
βασίζεται μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο αλλά να εφαρμόζει νέες και σύγχρονες
μεθόδους τις όποιες θα πραγματοποιεί με δράσεις που θα κινητοποιούν το ενδιαφέρον
των παιδιών. Είναι σημαντικό να μην διεξάγεται το μάθημα συστηματικά στην
σχολική αίθουσα αλλά να πραγματοποιούνται βιωματικές εξωτερικές δράσεις. Αυτή
η προσέγγιση

παρέχει την ευκαιρία στου μαθητές να μελετήσουν και να

αξιολογήσουν όλα τα στοιχεία του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να
εφαρμοστεί και κατά την διδασκαλία της Γενικής Ιστορίας όχι μόνο την Τοπική που
11

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ιστορία - Αρχαιολογία - Λαογραφία)-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
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θεμελιώνεται ως βασική δράση της. Η σχέση μεταξύ των δύο, ορίζεται ως μια σχέση
αμοιβαίων ανταλλαγών με την μια να συμπληρώνει την άλλη και να προσφέρουν τα
απαραίτητα στοιχειά.

Κεφάλαιο 2ο : Η Ιστορία του τοπικού διαμερίσματος του
Λουτρακίου- Πόζαρ
Το Λουτράκι Αριδαίας ανήκει στον νομό Πέλλας και απέχει μόλις 100 χιλιόμετρα
από την Θεσσαλονίκη. Είναι ένα χωριό χτισμένο στους πρόποδες του όρους
Καϊμάκτσαλαν και σήμερα αποτελεί ένα τουριστικό θέρετρο, καθώς φημίζεται για τα
Λουτρά Πόζαρ και τις ιαματικές πηγές του. Το χωριό όμως όπως έχει διαμορφωθεί τα
τελευταία χρόνια δεν ήταν στην συγκεκριμένη τοποθεσία η οποία σήμερα το ορίζει
ως κάτω Λουτράκι και αποτελεί την μετάβαση από το παλιό χωριό που βρισκόταν σε
μια τοποθεσία λίγο υψηλότερα, στο βουνό. Οι πρώτες πληροφορίες που
εξακριβώνουν την ζωή στο συγκεκριμένο χωριό αρχίζουν το 1800 περίπου σύμφωνα
με προσωπικές μαρτυρίες και σχετίζονται με την ζωή στο παλιό χωρίο που ήταν το
Άνω Λουτράκι- Πόζαρ. Το χωριό τότε ήταν γνωστό ως Πόζαρ η ονομασία του οποίου
είναι μια συνθέτη λέξη και σχηματίζεται από το «πο» που σημαίνει κάτω και το
«ζαρ» το κάρβουνο σύμφωνα με την σλάβικη λέξη. Πιθανολογίες θέλουν το χωρίο να
κάηκε από τους κατακτητές και να χτίστηκε ξανά επάνω στις στάχτες και αυτό του
έδωσε την ονομασία Πόζαρ η οποία διατηρείται ακόμα και σήμερα όπου την
συναντάμε στα γνωστά Λουτρά Πόζαρ, τα οποία με βάση την ονομασία του παλιού
χωρίου σημαίνουν Λουτρά Λουτρακίου σύμφωνα με την ακόλουθη ονομασία.12
Το Λουτράκι σήμερα έχει διαφοροποιηθεί αρκετά όπως και είναι αναμενόμενο ως
προς την έκταση του, η οποία έχει διευρυνθεί αρκετά ενώ αριθμεί τουλάχιστον 1.280
κατοίκους. Επίσης ασχολείται κατά βάση με τον αγροτουρίσμο, ο οποίος άρχισε να
αναπτύσσετε ήδη από το 1922 και έχει αναπτύξει πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο με τα
ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια να βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό. Επιπλέον
πρέπει να αναφερθεί ότι μια σημαντική πηγή εσόδων για τους κατοίκους του χωριού
από την αρχαιότητα έως σήμερα είναι η γεωργία. Το έδαφος της περιοχής είναι
ιδιαίτερα γόνιμο και οι κάτοικοι του χωριού καλλιεργούν κυρίως κεράσια, κάστανα
αλλά και ροδάκινα καθώς και σταφύλια.
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2.1 Άνω Λουτράκι
Το Άνω Λουτράκι- Πόζαρ αποτελεί το παλιό χωρίο το οποίο βρίσκεται τρία
χιλιόμετρα βορειότερα του σημερινού χωριού. Είναι χτισμένο στην κορυφή του
βουνού (Ίσιο Πεύκο), σε υψόμετρο 600μ. περίπου. Η έκταση του παλιού χωρίου δεν
ήταν και πολύ μεγάλη. Τα σπίτια ήταν χτισμένα βόρεια και δυτικά της πλατείας, στην
οποία πλατεία υπάρχει ακόμα και σήμερα η Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου, μαζί με την οποία συνοδευόταν και ένας χώρος που χρησίμευε ως
σχολείο. Λίγο παρακάτω υπάρχει το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και διπλά
ακριβώς τα νεκροταφεία.

(Εικόνα 1. Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, Άνω Λουτράκι)
Το Πόζαρ αποτελεί έναν τόπο πλούσιο σε βλάστηση και διάφορες φυσικές πηγές
που αναβλύζουν από παντού, κάτι που βοηθούσε σημαντικά τους κατοίκους στην
καλλιέργεια οσπρίων και δημητριακών και την ανάπτυξη διαφόρων καρποφόρων
δέντρων, όπως ήταν η καστανιές, μηλιές, κερασιές, κορομηλιές, φουντουκιές τα
οποία διατηρούν την καλλιέργεια τους στο πέρασμα των χρόνων έως και σήμερα. Τα
κτήματα που υπήρχαν στο παλιό χωρίο δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες
όλων των κατοίκων. Έτσι άρχισαν να καλλιεργούν επιπλέον χωράφια κάτω στον
κάμπο εκεί που βρίσκεται το σημερινό χωρίο. Λόγω της απόστασης όμως με το παλιό
χωριό κάποιοι χωριανοί κατασκεύασαν μερικές καλύβες. Στην αρχή διέμεναν
προσωρινά. Με τον καιρό όμως άρχισε να πληθαίνει ο αριθμός των καλυβών οι
οποίες άρχισαν να μετατρέπονται γρήγορα σε κατοικίες. Μία αιτία που οδήγησε πιο
γρήγορα σε αυτή την μετεγκατάσταση ήταν και η αρχή του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου,
όπου λόγω των πολεμικών συρράξεων στα βουνά έκαναν αρκετούς κατοίκους να
αναζητήσουν ασφάλεια πιο χαμηλά. Μέχρι το 1945 κατέβηκαν και οι τελευταίες
οικογένειες στο κάτω χωριό που πλέον είχε ονομαστεί Κάτω Λουτράκι. Την περίοδο
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μετεγκατάστασης από το Πόζαρ στο Λουτράκι σύμφωνα με μαρτυρίες αρκετοί
κάτοικοι εγκαταστάθηκαν σε άλλες τοποθεσίες όπως: η Αριδαία, η Έδεσσα, η
Πλατάνη Εδέσσης, το Άσπρο, οι Γαλατάδες.

2.2. Ιαματικά Λουτρά Πόζαρ
Τα Λουτρά Πόζαρ απέχουν μόλις τρία χιλιόμετρα από το χωρίο του Λουτρακίου.
Μέχρι το 1984 τα είχαν αναλάβει ιδιώτες. Σήμερα τα διαχειρίζεται ο Δήμος
Αλμωπίας. Η Λουτρόπολη βρίσκεται στην σκιά του όρους Βόρρα ή αλλιώς του
γνωστού Καϊμάκτσαλαν μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο γεμάτο διάφορα δέντρα και
φυσικές πηγές να αναβλύζουν από παντού. Μέσα στην Λουτρόπολη ενσωματώνονται
διάφορες εγκαταστάσεις λουτροθεραπείας που φημίζονται για τις θεραπευτικές τους
ιδιότητες (χαμάμ, εσωτερικές- εξωτερικές πισίνες, καταρράκτες) αλλά και
εστιατόριο, αναψυκτήριο, ξενοδοχείο, ξενώνας, υπηρεσίες μασάζ, καταστήματα με
παραδοσιακά προϊόντα και διάφορα αναμνηστικά, χώρος ειδικά διαμορφωμένος για
κάμπινγκ, το φαράγγι των Λουτρών και τη γύρω ορεινή περιοχή που προσφέρεται
για περιπάτους- ορειβασία, το σπηλαιολογικό πάρκο και το παιλαιοντολογικόφυσιογραφικό και Λαογράφικό μουσείο που φιλοξενεί διάφορα εκθέματα του
συγκεκριμένου τόπου. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες πηγές προέρχονται από το
υψόμετρο των 362- 361 μέτρων και καταφθάνουν στα Λουτρά μέσω του
θερμοπόταμου που φέρει την ονομασία «Τόπλιτσα»13. Το ιαματικό νερό είναι πόσιμο
και βρίσκεται σταθερά σε θερμοκρασία 37ο Κελσίου μέσα στο οποίο εμπεριέχονται
διάφορα μεταλλικά συστατικά (μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλλιο κ.τ.λ). Ο συνδυασμός
αυτών των χαρακτηριστικών καθιστά το νερό ιδανικό για διάφορες θεραπείες και
παθήσεις του σώματος ενώ θεωρείται ότι πιο χαλαρωτικό για κάθε άνθρωπο που το
χρειάζεται14. Επίσης εντυπωσιακό είναι πως παράλληλα με τις ιαματικές πηγέςκαταρράκτη συμβαδίζει και ένας κεντρικός καταρράκτης του οποίου το νερό είναι
κρύο και συνδυάζει μια μοναδική εμπειρία από την μετάβαση του ενός στον άλλον.
Ο τρόπος που έχει την δυνατότητα να επιλέξει κανείς για να απολαύσει τις
θεραπευτικές του ιδιότητες είναι είτε στην ανοιχτή πισίνα, είτε στις φυσικές λίμνες ,
είτε ιδιωτικά σε ατομικές πισίνες με τεχνητούς καταρράκτες όπου προσφέρουν μια
μοναδική εμπειρία.
Τα Λουτρά Πόζαρ σήμερα είναι αρκετά γνωστά ακόμα και σε χώρες του
εξωτερικού με πολλούς επισκέπτες να έρχονται όλο τον χρόνο. Πλέον αποτελούν
πόλο έλξης για αρκετούς επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους
με στιγμές χαλάρωσης ανάμεσα σε φύση και βουνό . Οι μήνες αιχμής όσον αφορά
13
14

Λέξη σλαβικής προέλευσης που σημαίνει «θερμοπόταμος»
http://www.loutrapozar.gr/loutra-pozar-history/
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τον τουρισμό είναι Ιούλιος-Αύγουστος και Σεπτέμβριος – Οκτώβριος. Τον υπόλοιπο
χρόνο η κίνηση διαμορφώνεται κυρίως το Σαββατοκύριακο.

(Εικόνα 2. Εξωτερικός κεντρικός καταρράκτης- Λουτρά Πόζαρ)

2.3. Πολέμους που βίωσε η τοπική κοινωνία κατά τον 20ο αιώνα.
Ο 20ος αιώνας για την Ελλάδα αποτελεί μια περίοδο έντονων κοινωνικών και
πολιτικών αντιθέσεων κατά τη διάρκεια του οποίου δημιουργήθηκε μια σειρά
πολεμικών συρράξεων κυρίως λόγω των επεκτατικών βλέψεων των γειτονικών
χωρών και της διεκδίκησης εδαφών στο χώρο της Μακεδονίας. Η τοπική κοινότητα
του Λουτρακίου όπως ήταν αναμενόμενο συμμετείχε ενεργά στις πολεμικές
συγκρούσεις εκείνης της περιόδου και η συμβολή της στην έκβαση του πολέμου ήταν
σημαντική. Στην συγκεκριμένη ενότητα θα αναφερθούν κάποιες από τις
αλλεπάλληλες συγκρούσεις που στιγμάτισαν την τοπική κοινότητα και
διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της αλλά θα μελετηθούν και
στην διδακτική πρόταση που θα τεθεί στο επόμενο κεφάλαιο.
Με σημαντική μάχη ήταν λοιπόν και η έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα (19041908) και η ένοπλη σύγκρουση Ελλήνων και Βουλγάρων Ανταρτών στο χώρο της
Μακεδονίας. Στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα η περιοχή μαστιζόταν από τις
συχνές επιθέσεις ομάδων κομιτατζήδων15 που είχαν τα κρησφύγετα τους στα γύρω

15

Οι Έλληνες της Μακεδονίας χαρακτήριζαν με αυτό τον όρο τους εξαρχικούς Ελληνικής καταγωγής
που μεταστράφηκαν και υπηρετούσαν τους σκοπούς της Βουλγαρίας, διαχωρίζοντάς τους έτσι από
τους καθεαυτού Βούλγαρους. Πηγή:
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βουνά με επικεφαλείς τους Λουκά Ιβάνωφ Ποπώφ ( ταγματάρχης του βουλγαρικού
στρατού, Καρατάσο, Αποστόλ Τερζίεφ (Πετκώφ) κ.α.16
Η γενναία αντίσταση των γηγενών κατοίκων της Καρατζόβας, με τοπικούς
καπετάνιους και Μακεδονομάχους αλλά και Έλληνες αξιωματικούς που κατά
καιρούς έστελνε το Ελληνικό προξενείο Θεσσαλονίκης, απέτρεψε τα σχέδια
εκβουλγαρισμού του πληθυσμού της περιοχής αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο να
βρεθεί η επαρχία Αλμωπίας εκτός της ελληνικής επικράτειας. Στη διάρκεια του
Μακεδονικού Αγώνα στην Αριδαία πρωτοστάτησαν οι Μιχ. Παλιούρης, Ευστ.
Κουβάτσης, Ν. Παπαστεργίου, Γ. Σιώπης και Ι. Σιβένας , από την μεγάλη οικογένεια
Μακεδονομάχων της Έδεσσας, που υπό τις οδηγίες και τον συντονισμό του παπαΝίκανδρου, προσπαθούσαν να τονώσουν το φρόνημα και να οργανώσουν την
αντίσταση των Πατριαρχικών.
Οι πολεμικές συγκρούσεις ενισχύθηκαν σταδιακά με την διεξαγωγή των
Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913) και την ένταξη διαφόρων χωρών (Βαλκανικών
συμμάχων) οι οποίες αντιτάχθηκαν εναντίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που
κατείχε την εξουσία με σκοπό να αποσπάσουν Eλληνικά εδάφη. Οι μάχες που
ακολούθησαν, έφεραν την πολυπόθητη ελευθερία πρώτα στην Έδεσσα, στις 18
Οκτωβρίου 1912, που παραδόθηκε αμαχητί στον ελληνικό στρατό, έπειτα στα
Γιαννιτσά στις 20 Οκτωβρίου μετά από διήμερη πολυαίμακτη μάχη που στάθηκε και
η αποφασιστική νίκη του στρατού μας για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26
Οκτωβρίου). Η περιοχή της Αλμωπίας ήταν ακόμα τουρκοκρατούμενη αλλά
κινδύνευε να περιέλθει στη βουλγαρική ή στη σερβική κατοχή, αφού τμήματα
βουλγαρικού και σερβικού στρατού είχαν κάνει την εμφάνιση τους στις περιοχές
Κιλκίς, Μπέλες, Στρώμνιτσα, Κρέσνα, Γευγελή και Δοϊράνης και κατευθύνονταν
προς την Καρατζόβα17 ( Βακαλόπουλος Ε. Απόστολος, 2015, σ. 349). Είναι γνωστή η
συμφωνία που είχε προηγηθεί μεταξύ των Βαλκανίων Συμμάχων (Ελλάδας -ΣερβίαςΒουλγαρίας) που είχαν κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
πως οι περιοχές της Μακεδονίας θα περιέρχονταν στην κατοχή του ελευθερωτή
στρατού που πρώτος θα τις καταλάμβανε.
Για να κινητοποιηθεί ο Ελληνικός Στρατός να καταλάβει και να απελευθερώσει την
Αριδαία (4 Νοεμβρίου 1912) χρειάστηκαν οι επίμονες και παράτολμες κινήσεις του
Αρχιερατικού Επιτρόπου Παπα-Νίκανδρου επί πολλές ημέρες για να ξεπεραστούν οι
δισταγμοί, οι δυσπιστίες και οι επικίνδυνες απραξίες κάποιων Ελλήνων
αξιωματούχων.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%C
E%AE%CF%82
16

17

http://themataistorias.pblogs.gr/2010/10/kwstas-garefhs-1874-1906.html
Η αρχική ονομασία της περιοχής της σημερινής Αλμωπίας.
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( Εικόνα 3. Κατά την μάχη-Γιαννιτσά 1912, συλλογή Μουσείο Μπενάκη)

Μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων ξεσπά το 1914 ένας πόλεμος
Ευρωπαϊκών διαστάσεων, ο Α΄ Παγκόσμιος. Η Ελλάδα από τον φόβο και την
φανερή ταλαιπωρία των δυο προηγούμενων πολέμων προσπαθεί να διατηρήσει στάση
ουδετερότητας, κάτι που δεν γίνεται για πολύ εφόσον ο συγκεκριμένος πόλεμος
λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και πιέζει την χώρα για την ένταξη της σε μια από εκ
των δύο δυνάμεων που είχαν σχηματιστεί. Αυτή των Μεγάλων Δυνάμεων ( Γερμανία,
Αυστουγγαρία, Ιταλία) και της Αντάντ (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία , Η.Π.Α). Αυτό όμως
προκάλεσε έντονο διχασμό λόγω της σύγκρουσης του Πρωθυπουργού που
επιθυμούσε την χώρα στο πλευρό της Αντάντ και του Βασιλιά Κωνσταντίνου στην
παράταξη των Μεγάλων Δυνάμεων. Τελικά μπήκε το 1917 μετά από διαφορές πιέσεις
από την πλευρά του τότε Πρωθυπουργού Βενιζέλου κοντά στο μέτωπο της Αντάντ.
Έπειτα από σκληρές μάχες επήλθε η ήττα των Μεγάλων Δυνάμεων το 1918.
Κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου στην Καρατζόβα και τα βουνά της
Αλμωπίας κατέφθασαν οι συμμαχικές δυνάμεις (Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία, Σερβία)
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις Βουλγάρικες που ήταν με το μέρος των
Κεντρικών Δυνάμεων. Ο συγκεκριμένος πόλεμος είχε έντονες επιδράσεις στο χωριό
αφού ανάγκασε πολλούς κατοίκους να μεταβούν για ασφάλεια στην πόλη της
Έδεσσας18 η όποια πρόσφερε μια πιο επισφαλή ζωή. Κάποιοι κάτοικοι μετέβησαν και
στη Γιουγκοσλαβία όπου αντιμετώπισαν προβλήματα επανεγκατάστασης με το τέλος
του πολέμου. Αυτά επιβεβαιώνονται συμφώνα και με προφορικές μαρτυρίες. Την
περίοδο αυτή όμως στο Λουτράκι- Πόζαρ διέμεναν Σέρβοι και Γάλλοι στρατιώτες
όπου με δεδομένη την προσωρινή παραμονή τους εκεί βοήθησαν ως εργατικό
δυναμικό στην ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Με το
τέλος του πολέμου (1918) η κατασκευή έμεινε ελλειπής όπου ολοκληρώθηκε λίγα
χρόνια αργότερα με πρωτοβουλία των χωριανών.

18

Βλ. http://www.didepellas.gr/images/stories/documents/synedriaDDE/hliadoy.pdf
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Το 1939 ξέσπασε επιπλέον ένας νέος πόλεμος, ο Β΄ Παγκόσμιος. Ήδη από το
1936 η Ιταλία συμμάχησε με τη Γερμανία στην προσπάθειά της να κυριαρχήσει στη
Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, επαναφέροντας την ένταση και τους φόβους ενός νέου
πολέμου πάνω από την Ευρώπη19. Δεν καθυστέρησαν οι επιθέσεις προς τις άλλες
χώρες ( π.χ. Πολώνια, Τσεχοσλοβακία) εκ μέρους των δύο συμμαχικών δυνάμεων
όπου και ο πόλεμος εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς σε Παγκόσμιο. Η Ελλάδα
εντάσσεται στον πόλεμο το 1940 έπειτα από διάφορες τρομοκρατικές ενέργειες εκ
μέρους των Ιταλών, και μετά το περίφημο «ΟΧΙ» του Ι. Μεταξά στο τελεσίγραφο
των Ιταλών για την παραχώρηση της χώρας. Οι Ιταλοί αφού εισέβαλλαν στα
Ελληνοαλβανικά σύνορα και κατέλαβαν την Αλβανία ετοιμάζονταν να κατακτήσουν
και την Ελλάδα ξεκινώντας από την Ήπειρο. Εκεί λοιπόν διεξήχθη μια σκληρή και
αιματηρή μάχη αποφέροντας την νίκη στην Ελλάδα και την αποχώρηση των
Ιταλικών στρατευμάτων ( Βακαλόπουλος Ε. Απόστολος, 2005, σ 409,410…415).
Με την έναρξη του πολέμου το 1940 αρκετοί νέοι του Λουτρακίου- Πόζαρ μετείχαν
στον συγκεκριμένο πόλεμο. Με την αναχώρηση των ανδρών του χωριού για το
πολεμικό μέτωπο οι γυναίκες που έμειναν πίσω πήραν την πρωτοβουλία να
κατασκευάσουν το Εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου με σκοπό να προστατεύει τους
άντρες τους. Το 1964-1965 κατεδαφίστηκε αλλά επανακατασκεύαστηκε λίγα χρόνια
αργότερα.

( Εικόνα 4. Ξωκλήσι Αγίου Νικολάου)
Με το τέλος το πολέμου κάποιοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν και άφησαν την
τελευταία τους πνοή στα βουνά της Αλβανίας. Προς τιμήν λοιπόν των αγωνιστών
κατασκευάστηκε το Ηρώο του χωρίου.

19

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/520/3385,13664/
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2.4. Ιστορικά μνημεία
Τα ιστορικά μνημεία είναι απαραίτητο στοιχείο κάθε τόπου και προβάλλουν την
τοπική ιστορία τους ενώ υπενθυμίζουν στους κατοίκους τους αγώνες που έχουν δοθεί
παλαιότερα από κάποιους ανθρώπους που ανάμεσά τους ενσωματώνονται και
συγχωριανοί τους οι οποίοι συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην ιστορία του χωριού.
Σύμφωνα και με τον Α. Λιάκο20( Ανδρέας Π. Ανδρέου, Σπύρος Κακουριώτης, Γιώργος
Κόκκινος, Έλλη Λεμονίδου, Ζέτα Παπανδρέου, Ελένη Πασχαλούδη (επιμέλεια)
/απόσπασμα εργασίας, Βασίλης Δαλκαβούκης- Κατερίνα Τσέκου, 2015, σ 117-118)
εντάσσει τα μνημεία ως μια εκδοχή δημόσιας αφήγησης για το παρελθόν και έχει την
πεποίθηση ότι τα μνημεία λειτουργούν εντέλει ως ένα είδος κενοταφίου της ιστορικής
εμπειρίας, η οποία μπορεί έτσι να μεταβιβάζεται ως «προσθετική μνήμη» ή ακόμη
και ως «μετα- μνήμη» στις επόμενες γενιές.
Το πρώτο ιστορικό και ιδιαίτερα σημαντικό μνημείο του Λουτρακίου είναι το
Ηρώο το όποιο όπως και σε άλλα μέρη χρησιμοποιείται για τελετουργική χρήση προς
τιμήν κάποιων αγωνιστών που έδωσαν την προσωπική τους μάχη για αυτόν τον τόπο
και άφησαν την τελευταία τους πνοή στον πόλεμο (Ανδρέας Π. Ανδρέου, Σπύρος
Κακουριώτης, Γιώργος Κόκκινος, Έλλη Λεμονίδου, Ζέτα Παπανδρέου, Ελένη
Πασχαλούδη (επιμέλεια) /απόσπασμα εργασίας, Βασίλης Δαλκαβούκης- Κατερίνα
Τσέκου, 2015, σ 120). Το 1940 λοιπόν, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο πολλοί νέοι
του χωριού βρέθηκαν στα βουνά της Αλβανίας για να αγωνιστούν ενάντια των
Ιταλών. Από αυτούς κάποιοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν ποτέ και άφησαν εκεί
την τελευταία τους πνοή. Μέχρι το 1960 περίπου πραγματοποιούνταν δοξολογία στο
Ηρώο του χωρίου για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με «προσκλητήριο» όπως το
αποκαλούσαν οι κάτοικοι προς τους νεκρούς. Η διαδικασία ήταν ως εξής:
Εκφωνούνταν τα ονόματα των νεκρών έπειτα ακολουθούσε η απάντηση «απών» και
στην συνέχεια πυροβολούσαν προς τιμήν του.

20

Βλ. αναλυτικά, Α. Λιάκος, Πως το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Πόλις, Αθήνα 2007, 2008-214
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(Εικόνα 5. Το Ηρώο όπως είναι σήμερα , Κεντρική Πλατεία Λουτρακίου)

Το δεύτερο ιστορικό και αρχαιολογικό που βρίσκεται στο χωριό είναι αυτό του
Μακεδονομάχου Κώστα Γαρέφη (1904-1908) ο οποίος έδρασε στην περιοχή και
κατέβαλε μεγάλο αγώνα να ξεδιαλύνει από τον τόπου τους Βούλγαρους
Κομιτατζήδες.

34

(Εικόνα 6. Ιστορικό Αρχαιολογικό μνημείο Κώστα Γαρέφη, Κεντρικός δρόμος
Λουτρακίου- Πόζαρ)

Η ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στο μνημείο είναι 6 Αυγούστου το 1906, με
την λέξη «έπεσεν» και αναφέρεται στην ενέδρα που οργάνωσε ο Μακεδονομάχος στο
χωρίου Τσαρνέσοβο, σημερινό Γαρέφι προς τιμήν του όπου ανακάλυψε το
κρησφύγετο των αρχικομιτατζήδων τους οποίους εξόντωσε. Από τραυματισμούς προς
τον ίδιο εκ του ενός των αντρών των Βουλγάρων απεβίωσε λίγες μέρες αργότερα στις
24 Αυγούστου.
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2.5. Ήθη και έθιμα

 Λουτράκι: ο τόπος των παραδόσεων
Η πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου είναι πλούσια σε ήθη και έθιμα τα
οποία αναβιώνουν μέχρι και σήμερα υπό την αιγίδα του πολιτιστικού συλλόγου του
χωριού αλλά και των κατοίκων.
 Γιορτή του Αγίου Γεωργίου:
Το θρησκευτικό πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου γιορτάζεται στο παλιό χωριό (Άνω
Λουτράκι) όπου βρίσκεται και η Εκκλησία του Αγίου. Από την Εκκλησία του Αγίου
Ιωάννη που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία λίγα μέτρα πιο κάτω βρίσκεται και το
παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο ανακαινίστηκε πριν κάποια χρόνια σε ένα
σύγχρονο ναό. Οι κάτοικοι από όταν διέμεναν στο παλιό

χωριό γιόρταζαν την

συγκεκριμένη ημέρα ξεχωριστά καθώς ήταν μεγάλη γιορτή για αυτούς. Έτσι αφού
τελούσαν την Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι και την αρτοκλασία στην εκκλησία
του Αγίου Ιωάννη, δείπνιζαν στον εξωτερικό χώρο και έπειτα χόρευαν μέχρι αργά.
Αυτή η διαδικασία συνεχίστηκε και όταν οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο νέο
χωρίο, όπου ανηφόριζαν με τα ζώα τους προκείμενου να τιμήσουν τον Άγιο Γεώργιο.
Και τότε πραγματοποιούσαν το καθιερωμένο γεύμα το οποίο ήταν πιο λιτό και με ότι
μπορούσε να φέρει ο καθένας από το σπίτι. Το θρησκευτικό πανηγύρι εξακολουθεί να
γιορτάζεται μέχρι και σήμερα κατά την ίδια διαδικασία με την μόνη διαφορά ότι οι
περισσότεροι κάτοικοι σουβλίζουν αρνιά και κατσίκια.
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 Έθιμα Αποκριάς:
Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς τα παιδιά του χωριού συνήθιζαν να φορούν
διάφορες αποκριάτικες αμφιέσεις που κατασκεύαζαν μόνοι τους με παλιά ρούχα.
Έπειτα βρισκόντουσαν με την παρέα τους το βράδυ στην πλατεία του χωρίου και
επισκεπτόντουσαν τα σπίτια, τα οποία αφού τους άνοιγαν έπρεπε να τους
αναγνωρίσουν και στην συνέχεια να τους κεράσουν κάτι. Αυτό το έθιμο
πραγματοποιούταν μέχρι και πριν μια δεκαετία περίπου.

-

Το έθιμο της συγχώρεσης:

Το απόγευμα της Κυριακής πριν την μεγάλη Τεσσερακοστή πραγματοποιούνταν το
έθιμο της συγχώρεσης. Ήταν ένα έθιμο ανάμεσα στα μικρά παιδιά και τους
ηλικιωμένους. Η κάθε οικογένεια συγκεντρωνόταν στο σπίτι του μεγαλύτερου από
τους παππούδες και τα εγγόνια αφότου φιλούσαν το χέρι του ζητούσαν συγχώρεση.
Αυτή η διαδικασία συνοδευόταν και από ένα φιλοδώρημα. Το συγκεκριμένο έθιμο
συνεχίζεται έως και σήμερα.
Υπήρχε και συνέχεια το βράδυ στο οικογενειακό τραπέζι, με τον πατέρα να δένει
ένα βραστό αυγό το οποίο είχε καθαρίσει και δέσει με ένα σπάγκο σε μια βέργα και
το κουνούσε πέρα δώθε και το παιδί έπρεπε να το πιάσει με το στόμα χωρίς τα χέρια.
Ως έπαθλο εδώ δινόταν το ίδιο το αυγό. Αυτό εφαρμόζεται σε μικρότερο βαθμό
σήμερα.
-

Καθαρά Δευτέρα «Κούλουμα»21 :

Την Καθαρά Δευτέρα διοργανώνονται τα Ποζαροκούλουμα στο Άνω Λουτράκι
(παλιό χωριό). Είναι ένα έθιμο που συμβολίζει την αρχή της Σαρακοστής για την
Ορθόδοξη Εκκλησία και την έναρξη της νηστείας παράλληλα αλλά και το τέλος της
Αποκριάς. Έτσι υπό την διοργάνωση του πολιτιστικού συλλόγου του χωρίου («Το
Πόζαρ») προσφέρονται προς όλους τους επισκέπτες δωρεάν νηστίσιμα εδέσματα,
όπως τουρσί , σαλάτες , σπιτική φασολάδα , σούπες, κρασί , αναψυκτικά κ.α. Όλα
αυτά συνοδεύονται με την ορχήστρα που υπάρχει στην πλατεία της Εκκλησίας του
Αγίου Ιωάννου έτσι ώστε να διασκεδάζει ο κόσμος. Εκεί τηρείτε και το έθιμο του
21

Ο υπαίθριος πανηγυρισμός της «Καθαράς Δευτέρας"
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πετάγματος του χαρταετού. Το συγκεκριμένο έθιμο τηρείτε κανονικά κάτω από όλες
τις καιρικές συνθήκες, διότι αρκετές φορές λόγω εποχής δεν είναι και τόσο ευνοϊκές.

(Εικόνα 7. Τήρηση του εθίμου της Καθαρής Δευτέρας στο παλιό χωρίο- Άνω
Λουτράκι.)

 « Κόλιντα Μπάμπο» :

Στις 23 Δεκεμβρίου, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα αναβιώνουν τοπικά ήθη και
έθιμα που διατηρούνται από παλαιότερα . Μαζί ανάβει και η «Κόλιντα» , που είναι
μια μεγάλη φωτιά στη μέση της πλατείας του χωριού. Προσφέρονται δωρεάν
εδέσματα αλλά και άφθονο κρασί και τσίπουρο στον κόσμο. Ο οποίος διασκεδάζει
χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς , γύρω από την φωτιά. Ταυτόχρονα , συνηθίζεται
και παρέες νέων ανάβουν μεγάλες φωτιές στους πρόποδες του βουνού.
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 «Σούρβα»:
Στις 30 Δεκεμβρίου λίγο πριν το τέλος του έτους , στην πλατεία του χωριού ,
ανάβεται και πάλι μια φωτιά και γύρω από αυτήν στήνεται μια γιορτή , η «Σούρβα»,
22
με άφθονο κρασί , μεζέδες , παραδοσιακούς χορούς και μουσική.

(Εικόνα 8. Αναβίωση παραδοσιακού εθίμου «Κόλιντα Μπάμπο»)

 Πανηγύρι Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου:

Η εκκλησία του σημερινού χωρίου είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον
Πρόδρομο όπως και η εκκλησία στο παλιό χωριό. Η συγκεκριμένη γιορτή που είναι
γνωστή με το όνομα «Αι- Γιαννιού» για τους κατοίκους άρχισε να γιορτάζεται με την
καθιέρωση ως πανηγύρι στο Κάτω Λουτράκι. Στις 7 Ιανουαρίου πραγματοποιείται
Θεία Λειτουργία με αρκετούς παππάδες και με την παρουσία του Μητροπολίτη
Εδέσσης- Πέλλης. Μετά το τέλος της λειτουργίας πραγματοποιείται γλέντι στην
πλατεία του χωρίου.

22

Αρχική ονομασία της λέξης «Πρωτοχρονιά». Όταν τα μικρά παιδιά έλεγαν τα Κάλαντα την
Πρωτοχρονιά συνήθιζαν σε αντικατάσταση του τραγουδιού να φωνάζουν, «Σουρβά- Σούρβα» αντί
της λέξης Πρωτοχρονιά.
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 «Ποζαρίτικα»:

Τα Ποζαρίτικα που έχουν λάβει την ονομασία τους από το παλιό χωριό «Πόζαρ»
είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι του χωρίου με σκοπό την διατήρηση της παράδοσης
και την αναβίωση διάφορων εθίμων αυτού του τόπου. Η συγκεκριμένη εκδήλωση
πραγματοποιείται το τελευταίο σαββατοκύριακο του Αυγούστου στο προαύλιο του
δημοτικού σχολείου Λουτρακίου από τον πολιτιστικό σύλλογο Λουτρακίου που
ιδρύθηκε το 1983 και δραστηριοποιείται σε πλήθος πολιτιστικών και παραδοσιακών
εκδηλώσεων. Η εκδήλωση διαρκεί τέσσερις ημέρες από τις οποίες κάθε ημέρα
υπάρχουν διάφορα χορευτικά συγκροτήματα τοπικά αλλά και από διάφορα μέρη με
συλλόγους Βλάχων, Κρητών, Ηπειρωτών, Ποντίων, αλλά και διαφορών χωρών και
του Εξωτερικού ( Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ισπανία κ.α) και χαρακτηρίζει την
εκδήλωση ως ένα μεγάλο πολιτιστικό αντάμωμα.

(Εικόνα 9. Από τα 12α Ποζαρίτικα στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου.)
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Κεφάλαιο 3ο: Διδακτική προσέγγιση (project)

Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση οργανώθηκε με σκοπό να προσεγγίσουν οι
μαθητές της ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου του Λουτρακίου- Πόζαρ την Τοπική τους
ιστορία. Η ονομασία του συγκεκριμένου project είναι: « Μαθαίνω την Ιστορία του
τόπου μου» και έχει ως στόχο τόσο τη δραστηριοποίηση των μαθητών με ζητήματα
της τοπικής τους κοινότητας όσο και τη μύησή τους στην επιτόπια ερεύνα και μελέτη
αλλά και στην εξοικείωσή τους με αυτή.

Η διαδικασία της μελέτης της Τοπικής

Ιστορίας είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία η οποία πρέπει να προσεγγίζεται
κατάλληλα και από τον διδάσκοντα που έχει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την
μετάδοση πληροφοριών και την οργάνωση της διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή θα
πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την ένταξη
του βιωματικού χαρακτήρα στο μέγιστο βαθμό.
Επιδίωξη της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι να μάθουν οι μαθητές κάποια
βασικά γεγονότα του τόπου τους μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο διδασκαλία. Η
οργάνωσή της θέτει ως αρχικό μέλημα να αφυπνίσει τους μαθητές προκειμένου να
γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο που κατοικούν και να τον ερευνήσουν παρατηρώντας
τις πηγές που έχουν στη διάθεσή τους και τις οποίες πρέπει να μάθουν να αξιοποιούν
κατάλληλα23.

Ύστατο κριτήριο για την επιλογή των δραστηριοτήτων αποτέλεσε η

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να προάγουν και να καλλιεργούν
την ιστορική συνείδηση των μαθητών. (Βάινα Μαρία, 1997, σ 121)
Με την διδασκαλία του συγκεκριμένου αντικειμένου της Ιστορίας στοχεύεται τα
παιδιά να καλλιεργήσουν τις ιστορικές τους δεξιότητες, όπως να δραστηριοποιηθούν
για περαιτέρω διερεύνηση και να ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη έτσι ώστε
να εξάγουν σωστά συμπεράσματα. Έναν βασικό ρόλο που θα λάβουν οι μαθητές σε
αυτή την διαδικασία είναι αυτός του ερευνητή, αρχικά μέσα από συνεντεύξεις που
καλούνται να λάβουν από τις οποίες πρέπει να μάθουν να αντλούν τα απαραίτητα
στοιχεία και να κατανοήσουν ότι είναι ένα απαραίτητο πληροφοριακό υλικόντοκουμέντο που είναι αρκετά χρήσιμό σε τέτοιου είδους αναζητήσεις είτε μέσα από
23

Πρακτικά του σεμιναρίου Τοπικής Ιστορίας που διοργανώθηκε στον Δήμο Καβάλας από 27
Ιανουαρίου έως 22 Μαρτίου 2010. // Διδακτική της Τοπικής Ιστορίας, Άγγελος Παληκίδης. Επιμέλεια:
N. Ρουδονετωφ. (12-5-2017)
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την μελέτη ενός μνημείου της τοπικής κοινότητας για το οποίο οι ίδιοι θα
αναζητήσουν τα στοιχειά για να κατανοήσουν την λειτουργία και σημασία του. 24
Η διδακτική προσέγγιση έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
ενεργοποιήσει τους μαθητές προκείμενου να αποκομίσουν τα κατάλληλα στοιχεία.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασης θα
πραγματοποιηθεί εκτός της σχολικής κοινότητας μέσα από την επιτόπια παρατήρηση
και την οργάνωση ευχάριστων δραστηριοτήτων που κινητοποιούν το ενδιαφέρον των
παιδιών ενώ αποφεύγεται κάθε είδος παραδοσιακής διδασκαλίας που κάνει τους
μαθητές να πλήττουν και να μην συμμετέχουν. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν
είναι απαιτητικές και προωθούν την συμμετοχή όλων.

 Συνοπτική περιγραφή της διδακτικής παρεμβασης:
Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση θα αρχίσει με μια θεωρητική προσέγγιση και
εισαγωγή θέτοντας το ζήτημα της Τοπικής Ιστορίας. Στην συνέχεια θα κατευθυνθεί
πιο στοχευμένα στην τοπική κοινότητα του Λουτρακίου. Ο εκπαιδευτικός θα έχει
θέσει στους μαθητές πριν την υλοποίηση της παρέμβασης να λάβουν μια συνέντευξη
από έναν ηλικιωμένο σχετικά με την τοπική Ιστορία του χωριού, όπου τα ερωτήματα
θα έχουν τεθεί από τον εκπαιδευτικό και οι μαθητές θα αναλάβουν να
συγκεντρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες μέσα από τον ρόλο του ερευνητήδημοσιογράφου. Αυτή η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί έχοντας ως πρωτεύοντα
στόχο την προσέγγιση του θέματος όπου παράλληλα θα ενημερωθούν για κάποια
σημαντικά γεγονότα του τόπου τους αλλά θα μάθουν να ασκούν και οι ίδιοι επιτόπια
ερεύνα και να συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες.
Κατά την πρώτη συνάντηση θα δοθεί στου μαθητές ένα ερωτηματολόγιο προς
συμπλήρωση για να αξιολογηθεί η σχέση τους με ζητήματα Τοπικής Ιστορίας και
κατά πόσο έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με τον εκπαιδευτικό τους με αυτό το θέμα.
Επειδή υπάρχει η πιθανότητα να μην γνωρίζουν την ακριβή έννοια της «Τοπικής
Ιστορίας» και των μνημείων, ο εκπαιδευτικός που θα υλοποιήσει την παρούσα
παρέμβαση θα ήταν κατάλληλο να διευκρινίσει στους μαθητές τη σημασία τους μέσα
24

Νικόλαος Ναχόπουλος, θέμα διατριβής: «Η Τοπική Ιστορία στο Δημοτικό Σχολείο: Στάσεις των
δασκάλων του Νομού Πιερίας». (2010)
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από την προβολή σχετικών καρτών. Στην συνέχεια ο εκπαιδευτικός θα παρουσιάσει
το θέμα που θα τους απασχολήσει κατά την διάρκεια της

διδασκαλίας και θα

συζητήσει μαζί τους για τις γνώσεις τους σχετικά με το χωριό. Έπειτα θα
πραγματοποιηθεί μια σχετική παρουσίαση ενός PowerPoint στο οποίο θα
εμπεριέχονται όλες οι βασικές πληροφορίες που θα ανατροφοδοτούν την συζήτηση
και θα ενημερώνουν τους μαθητές με τις απαραίτητες πληροφορίες για την τοπική
τους ιστορία. Τέλος, θα

μελετήσουν και θα αναλύσουν τις συνεντεύξεις που

συγκεντρώσαν και θα παρουσιάσουν τα κειμήλια25 που έχουν φέρει. Μαζί με αυτά
τους ζητήθηκε να φέρουν και από μια παλιά φωτογραφία προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί σε μια δραστηριότητα που θα παρουσιαστεί παρακάτω.

(1η - 2η

διδακτική ώρα).
Με αφορμή ένα σημείο του PowerPoint που αναφέρεται στον Μακεδονικό Αγώνα
και την συμβολή ενός σημαντικού Μακεδονομάχου στον τόπο τους, Κώστα Γαρέφη,
ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές θα μεταβούν στο ιστορικό μνημείο που είναι
αφιερωμένο στην μνήμη του και βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο του χωρίου. Σε αυτό
το σημείο καλούνται να παρατηρήσουν το συγκεκριμένο μνημείο και να μελετήσουν
τις απαραίτητες πληροφορίες που τους δίνονται και έπειτα να συμπληρώσουν ένα
σχετικό φύλλο εργασίας που θα τους έχει δοθεί. Μόλις τελειώσουν την συμπλήρωση
του φύλλου οι μαθητές θα συζητήσουν τις απαντήσεις που έχουν δοθεί από όλους .
Το φύλλο θα περιλαμβάνει μια ακόμη δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την
παρουσίαση στην τάξη και τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει για την αναδόμηση
των κατοικιών παλαιότερα και με αφορμή το φύλλο θα τους ζητηθεί η
πραγματοποίηση μιας σύγκρισης ανάμεσα στην παλιότερη κατοικία με μια κατοικία
της σημερινής εποχής που θα έχουν την δυνατότητα να παρατηρήσουν εκείνη την.
Αφού καταγράψουν τις πληροφορίες θα σχολιάσουν ξανά τις απαντήσεις τους. Αυτή
θα είναι η πρώτη βιωματική δραστηριότητα και επαφή των παιδιών με το πρώτο
ιστορικό μνημείο του τόπου τους. ( 3η διδακτική ώρα)
Στην συνέχεια την επόμενη ημέρα θα οργανωθεί μια ακόμα επίσκεψη πεδίου με
σκοπό να έρθουν αντιμέτωποι με μια ακόμα αυθεντική πηγή που αντικατοπτρίζει την
Τοπική Ιστορία και την οποία θα μελετήσουν διεξοδικά σε πρώτη φάση μέσα από την
παρατήρηση και στην συνέχεια μέσω ενός βιωματικού παιχνιδιού που θα ονομάζεται
« Αναζητείστε τον κρυμμένο θησαυρό του Λουτρακίου». Κατά την διεξαγωγή του
25

Αντικείμενο του σχετικά πρόσφατου παρελθόντος που θεωρείται πολύτιμο λόγω της ιστορικής ή
συναισθηματικής του αξίας και που φυλάγεται ως ενθύμιο.
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παιχνιδιού θα πρέπει να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες ανά ομάδες έτσι
ώστε να οδηγηθούν στην διατύπωση του ρόλου και της ερμηνεία του συγκεκριμένου
μνημείου του χωριού, του Ηρώου. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα τους εντάξει
στην διαδικασία της επεξεργασίας της

Τοπικής

τους

Ιστορίας,

την

οποία

καλούνται να ερευνήσουν και μέσω πολλών διαφορετικών τρόπων στην
συγκεκριμένη παρέμβαση (συνεντεύξεις, δραστηριότητες πεδίου). (4η – 5η διδακτική
ώρα)
Τέλος έχουμε την συνολική αποτίμηση της διαδικασίας και τη σύνοψη των βασικών
ιστορικών γεγονότων, μέσω της αξιολόγησης των παιδιών με την συμπλήρωση ενός
ερωτηματολογίου για να γίνει φανερός ο βαθμός κατανόησης τους από την πλευρά
τους. (6η διδακτική ώρα)
Η αξιολόγηση της συγκεκριμένης εφαρμογής θα γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια της
διαδικασίας μέσα

από την παρουσίαση των συνεντεύξεων, της συζήτησης, την

συμμετοχή στην επίσκεψη πεδίου καθώς και μέσω του φύλλου εργασίας. Το
μεγαλύτερο μέρος της αξιολόγησης θα αποτελέσει το ερωτηματολόγιο που θα τους
μοιραστεί στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος και θα αναφέρεται στην
διδακτική πρόταση και κατά πόσο τους βοήθησε να προσεγγίσουν και να
αναγνωρίσουν την Τοπική τους Ιστορία. Επίσης θα παρατηρηθεί η διάσταση των
απόψεων τους από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου την πρώτη φορά σε
σχέση με την τελευταία.
Ο χρόνος υλοποίησης της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης υπολογίζεται σε 6
διδακτικές ώρες με τις δυο πρώτες ώρες να αφιερώνονται στο θεωρητικό μέρος και
την τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στην πρακτική εφαρμογή και τις επίσκεψης πεδίου.
Τέλος η έκτη διδακτική ώρα αφορά στην σύνοψη και εκτίμηση της παρέμβασης αλλά
και την αξιολόγηση της. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει οργανωθεί θα είναι
σύντομο και θα επικεντρωθεί κατά βάση σε δυο ιστορικά μνημεία: το ένα είναι του
Μακεδονομάχου Κώστα Γαρέφη και το δεύτερο το Ηρώο του χωρίου, κατά τα οποία
θα δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να μελετήσουν μέσα από έναν βιωματικό τρόπο δύο
αυθεντικό κατάλοιπο του παρελθόντος και θα τους παρέχει την ευκαιρία να
κατανοήσουν κατ’ επέκταση την έννοια της Τοπικής ιστορίας.
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 Ιστορικό ερώτημα:
To ιστορικό ερώτημα που θα τεθεί κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης διδακτικής
παρέμβασης είναι: Πώς προσλαμβάνουν οι μαθητές της Στ’ του δημοτικού σχολείο
του Λουτρακίου- Πόζαρ την Τοπική τους Ιστορία;
 Στόχοι:
Οι μαθητές να:
-

Να έρθουν σε επαφή με δύο αυθεντικά κατάλοιπα του παρελθόντος (Ηρώο)
αλλά και το μνημείο του Μακεδονομάχου Κώστα Γαρέφη ,τα οποία θα
είναι σε θέση να ερευνήσουν.

-

Να μυηθούν στην παρατήρηση, έρευνα και ερμηνεία των ιστορικών
μνημείων του τόπου τους.

-

Να διευκολυνθούν στην κατανόηση της γενικής Ιστορίας της ευρύτερης
κοινωνίας.

-

Να κατανοήσουν ότι η Ιστορία είναι ανθρώπινη δραστηριότητα με
αυθεντικά κίνητρα στα πλαίσια μιας κοινωνίας.26

-

Να αντιληφθούν ότι η Ιστορία βρίσκεται παντού γύρω μας.

-

Να ενισχυθεί το ενδιαφέρον τους για την Ιστορία του τόπου τους.

-

Να κατανοήσουν ότι η Τοπική ιστορία σχετίζεται άμεσα με την Γενική,
κάτι που θα γίνει αντιληπτό από την θεωρητική εισήγηση και την
παρουσίαση των πολέμων του 20ου αιώνα σε συνδυασμό με τον τρόπο που
τους βίωσε η τοπική κοινότητα.

3.1. Σύνδεση με Αναλυτικό Πρόγραμμα
Το συγκεκριμένο πρότζεκτ απευθύνεται στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
αλλά θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ε΄ τάξη. Ο λόγος που επιλέξαμε την
συγκεκριμένη τάξη, είναι ότι τα παιδιά
μεγαλύτερα ηλικιακά με αποτέλεσμα
Τοπικής Ιστορίας και
26

έχουν καταρτιστεί ιστορικά και είναι

να αντιλαμβάνονται καλύτερα ζητήματα

είναι σε θέση να συνδέουν πληροφορίες για να εξάγουν

http://www.vlioras.gr/Personal/Interests/Articles/2005_10_14_Meteora_Ereuna.htm
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αποτελέσματα και ερμηνείες. Συμφώνα με το Ενιαίο Πρόγραμμα σπουδών
θεμελιώνεται η ενασχόληση των μαθητών με ζητήματα Τοπικής Ιστορίας και
προβλέπεται η ενασχόληση τους με ένα θέμα, το οποίο θα έχουν την δυνατότητα να
μελετήσουν διεξοδικά.

Προτείνονται οι επισκέψεις πεδίου, η παρατήρηση του

τοπίου, η καταγραφή - συλλογή στοιχείων που θα έχουν την δυνατότητα να
περιγράψουν είτε γραπτά είτε προφορικά και να τα παρουσιάσουν.

 Στόχοι Τοπικής Ιστορίας στο Δημοτικό σχολείο:
Με βάση το ισχύον ΔΕΠΠΣ27 οι στόχοι που προβλέπονται για την
ενασχόληση των μαθητών με ζητήματα Τοπικής Ιστορίας είναι:
- Να γνωρίσουν την Ιστορία του τόπου τους, να την εκτιμήσουν και να την
εντάξουν στη Γενική Ιστορία.
- Να έρθουν σε επαφή με ιστορικά στοιχεία, ερευνήσιμα και προσιτά.
- Να εθιστούν στην παρατήρηση και στην έρευνα συγκεκριμένων χώρων και
μνημείων.
- Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.
Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση ενσωματώνει τους παραπάνω στόχους
και θα προσπαθήσει να γνωστοποιήσει στους μαθητές κάποια σημαντικά
στοιχεία της ιστορίας του τόπου τους. Παράλληλα μέσα από την προσέγγιση
και την μελέτη ενός μνημείου όχι μόνο θα έρθουν σε επαφή με την τοπική
Ιστορία αλλά και θα αντιληφθούν τη χρησιμότητά του.

27

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2003), Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, 197.202,210.
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3.2. Θεωρητική προσέγγιση- Εισαγωγή στο θέμα
Πριν αρχίσει η θεωρητική προσέγγιση του θέματος που θα μας απασχολήσει στην
συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση θα μοιραστεί στους μαθητές ένα σχετικό
ερωτηματολόγιο ώστε ο εκπαιδευτικός να εκτιμήσει κατά πόσο οι μαθητές της τάξης
έχουν ασχοληθεί με θέματα Τοπικής Ιστορίας είτε αυτή την χρονιά είτε παλαιότερα
και σε ποιο επίπεδο κυμαίνονται οι γνώσεις που έχουν για αυτή.
Κατά την πρώτη λοιπόν θεωρητική συνάντηση η προσέγγιση του ζητήματος θα
ξεκινήσει μέσω μιας συζήτησης σχετικά με την έννοια της Τοπικής Ιστορίας όπου ο
εκπαιδευτικός θα προσπαθήσει να κάνει αντιληπτή την σημασία της και την ένταξή
της στο μάθημα της Ιστορίας. Έπειτα θα γίνει μια ακόμη προσέγγιση σχετικά με τα
μνημεία και σημασία τους. Αυτές οι δύο ενέργειες από την πλευρά του εκπαιδευτικού
στοχεύουν

σε μια πρώτη εκτίμηση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με τα

παραπάνω θέματα και αν δεν έχουν γνώση πάνω σε αυτά, τους βοηθάει να τα
αποκτήσουν προκειμένου να είναι έτοιμοι για την παρέμβαση που θα ακολουθήσει.
Για αυτό τον λόγο θα αναδείξει στους μαθητές σημαντικά θέματα της Τοπικής τους
Ιστορίας και θα προσπαθήσει να τους γυρίσει αρκετά χρόνια πίσω μέσω της
προβολής ενός PowerPoint που θα συγκεντρώνει κάποια από τα βασικά στοιχεία
όσον αφορά την ζωή στο παλιό χωρίο ( Πόζαρ-Άνω Λουτράκι), την μετάβαση στο
νέο χωριό, τους λόγους που συντέλεσαν στην μετακίνησή τους, την σημασία του
ονόματος Πόζαρ, τις ασχολίες και γεωργικές καλλιέργειες ,την σχολική ζωή. Επίσης
έχουν ενταχθεί και κάποια λαογραφικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διασκέδασης,
ένα μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι του χωρίου το οποίο τελείται έως σήμερα με
κάποιες ελάχιστες διαφοροποιήσεις όπως είναι η ενδυμασία και η καθημερινή
φορεσιά των ανδρών και γυναικών. Επιπλέον κάτι ακόμη που θα αναφερθεί είναι η
αναδόμηση των κατοικιών για την όποια έχει οργανωθεί βιωματική δραστηριότητα
παρατήρησης. Τέλος πολύ σημαντικό στην ολοκλήρωση της παρουσίασης θα είναι οι
βασικοί και συνεχόμενοι πόλεμοι που διαδραματίστηκαν στην χώρα μας κατά τον 20 ο
αιώνα και άφησαν το στίγμα τους. Σε αυτό το σημείο ο τρόπος που θα
παρουσιαστούν στους μαθητές αυτά τα σημαντικά γεγονότα και δεδομένου ότι δεν τα
έχουν διδαχθεί ακόμα θα γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά των βασικών
χαρακτηριστικών και έπειτα θα ακολουθεί σύνδεση με την Τοπική κοινότητα του
Λουτρακίου- Πόζαρ και το πώς βίωσε η ίδια αυτά τα γεγονότα. Η παραπομπή σε
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αυτούς αποσκοπεί και σε έναν ακόμα λόγο πέρα από την ενίσχυση των γνώσεων, ο
οποίος έχει ενταχθεί στην παρουσίαση και αναφέρεται στην ύπαρξη μνημείων στην
τοπική κοινότητα του Λουτρακίου που είναι αφιερωμένα σε κάποιους ανθρώπους που
η προσφορά τους ήταν σημαντική. Άλλωστε η διδακτική πρόταση που έχει οργανωθεί
αποσκοπεί στην προσέγγιση των δυο σημαντικών μνημείων του Λουτρακίου όσον
αφορά το ρόλο και τη σημαντικότητά τους.
Στην συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η θεωρητική εισήγηση οι μαθητές θα
προχωρήσουν στην παρουσίαση των συνεντεύξεων που έχουν στη διάθεσή τους και
θα ακολουθήσει συζήτηση έχοντας ως βάση τις συνεντεύξεις. Μόλις ολοκληρωθεί
αυτή η διαδικασία θα παρουσιάσουν οι μαθητές τα κειμήλια που έχουν συλλέξει και
τα οποία θα μελετήσουν μαζί με τον εκπαιδευτικό.

 Παράθεση κάποιων συνεντεύξεων:
1η συνέντευξη:
Έτος γέννησης: 1950
Φύλλο: Άνδρας
Τόπος κατοικίας: Λουτράκι
1) Ερώτηση: Γεννήθηκαν στην περιοχή ή ήρθαν από κάπου αλλού;
Απάντηση: Ήρθαν από κάπου αλλού.
2) Ερώτηση: Πότε ήρθαν μόνιμα στο χωρίο; (Κάτω Λουτράκι)
Απάντηση: Οι κάτοικοι άρχισαν να μετακινούνται στο νέο χωρίο από το 1916
έως και το 1947-1948 που κατέβηκαν οι περισσότεροι. Ήρθε στο χωριό όταν
ήδη διέμεναν οι κάτοικοι και μόλις παντρεύτηκε. Ο ίδιος αγόρασε ένα
οικόπεδο και έφτιαξε το σπίτι του. Ο λόγος που ήρθε ήταν γιατί εκεί ήταν όλοι
οι κάτοικοι πλέον. Πριν έμενε στον λεγόμενο «Μαχαλά», μια γειτονιά έξω
από το σημερινό χωριό. Μόλις παντρεύτηκε αγόρασε ένα οικόπεδο και
μετακινήθηκε στο
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3) Ερώτηση: Γιατί εγκαταστάθηκαν σε αυτό το μέρος;
Απάντηση: Είχαν εδώ τα χωράφια τους.
4) Ερώτηση: Όταν ήρθαν, πώς ήταν η κατάσταση στο χωρίο;


Σπίτια



Υπήρχε σχολείο;



Εκκλησία;



Ερχόταν γιατρός;

Απάντηση:

Σχολείο

υπήρχε

όπως

και

Εκκλησία,

τα

οποία

δημιουργήθηκαν μετά το 1916. Γιατρός δεν ερχόταν.
5) Ερώτηση: Με τι δουλείες ασχολούνταν παλαιότερα οι κάτοικοι του
χωρίου;
Απάντηση: Οι περισσότεροι ασχολούνταν με την γεωργία και την
κτηνοτροφία ελάχιστοι με άλλα επαγγέλματα όπως γαλατάς, μυλωνάς. Ο
ίδιο ασχολιόταν με την γεωργία.
6) Ερώτηση: Πότε κατασκευάστηκε το Ηρώο του χωρίου και από ποιούς;
Απάντηση:

Σίγουρα μετά το 1940 αυτό που έχουμε μέχρι και σήμερα

αλλά πρέπει να υπήρχε και ένα ακόμα πριν από αυτό.
7) Ερώτηση: Έχουν συμμετάσχει οι ίδιοι σε πόλεμο ή γνωρίζουν κάποιον;
(π.χ συγγενή)
Απάντηση: Ο πατέρας του και ο παππούς του.
8) Ερώτηση: Αν έχουν συμμετάσχει μπορούν να σας περιγράψουν με λίγα
λόγια την κατάσταση που επικρατούσε στον εμφύλιο πόλεμο;
Απάντηση: O πατέρας του είχε πει ότι οι δυσκολίες ήταν τεράστιες, δεν
είχαν ρούχα, υπήρχε μεγάλη πείνα. Άφησαν πίσω τις οικογένειες τους,
έβλεπαν πτώματα παντού και σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι σε αυτό τον
πόλεμο.
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2η συνέντευξη:

Έτος γέννησης: 1936
Φύλλο: Άνδρας
Τόπος κατοικίας: Λουτράκι
1) Ερώτηση: Γεννήθηκαν στην περιοχή ή ήρθαν από κάπου αλλού;
Απάντηση: Γεννήθηκε στην περιοχή και στο κάτω Λουτράκι.
2) Ερώτηση: Πότε ήρθαν μόνιμα στο χωρίο; (Κάτω Λουτράκι)
Απάντηση: O ίδιος ζούσε ήδη στο χωρίο, αλλά από όσο γνωρίζει

αρκετοί

εγκαταστάθηκαν το 1927 και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μετακινήθηκε στο
Άσπρο, στους Γαλατάδες, στην Πλατάνη και την Γιουγκοσλαβία.
3) Ερώτηση: Γιατί εγκαταστάθηκαν σε αυτό το μέρος;
Απάντηση: Οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στο χωρίο γιατί εκεί μπορούσαν να
καλλιεργήσουν περισσότερα χωράφια.
4) Ερώτηση: Όταν ήρθαν, πώς ήταν η κατάσταση στο χωρίο;


Σπίτια



Υπήρχε σχολείο;



Εκκλησία;



Ερχόταν γιατρός;

Απάντηση: Τα σπίτια είχαν δημιουργηθεί κανονικά, ήταν μικρά και στο πάνω
μέρος ήταν τα δωμάτια που έμεναν και κάτω ο στάβλος που υπήρχε στα
περισσότερα σπίτια. Σχολείο και εκκλησία υπήρχαν αλλά γιατρός δεν ερχόταν.
5) Ερώτηση: Με τι δουλείες ασχολούνταν παλαιότερα οι κάτοικοι του χωρίου;
Απάντηση: Ήταν γεωργοί και ασχολούνταν με παραγωγές όπως, κεράσια,
κάστανα, ροδάκινα, κουκούλια, σιτάρι Και κτηνοτρόφοι και είχαν κατσίκια,
πρόβατα, αγελάδες. Ο ίδιος ήταν κτηνοτρόφος.
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6) Ερώτηση: Πότε κατασκευάστηκε το Ηρώο του χωρίου και από ποιούς;
Απάντηση: Κατασκευάστηκε μετά το 1940 προς μνήμη αυτών που
σκοτώθηκαν στον πόλεμο.
7) Ερώτηση: Έχουν συμμετάσχει οι ίδιοι σε πόλεμο ή γνωρίζουν κάποιον; (π.χ
συγγενή)
Απάντηση: Ο ίδιος όχι, αλλά ο παππούς του είχε συμμετάσχει.
8) Ερώτηση: Αν έχουν συμμετάσχει μπορούν να σας περιγράψουν με λίγα λόγια
την κατάσταση που επικρατούσε στον εμφύλιο πόλεμο;
Απάντηση: Από συζητήσεις με τον παππού του, του είχε πει ότι η κατάσταση
ήταν πολύ δύσκολη δεν είχαν τρόφιμα και σκοτώθηκαν πολλοί κάτοικοι του
χωρίου στον εμφύλιο.

3.3. Προτεινόμενη δραστηριότητα
Οι μαθητές μαζί με τις συνεντεύξεις έχουν αναλάβει παράλληλα να φέρουν κατά
την πρώτη συνάντηση κάποιο κειμήλιο αλλά και από μια φωτογραφία όσο πιο παλιά
γίνεται η όποια θα χρησιμοποιηθεί για να εμπλουτιστεί ένας πίνακας διαφόρων
θεματικών ενοτήτων (κοινωνική ζωή, παραδοσιακή ενδυμασία, στρατιωτική ζωή,
χορός-μουσική-γλέντι κ.α) με φωτογραφίες από την ζωή στο χωρίο. Ο πίνακας
φέρει το όνομα « Το Λουτράκι μια φόρα κι έναν… καιρό» και δημιουργήθηκε
παλαιότερα από τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους μαθητές στο σχολείο.
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( Εικ. 10. Πίνακας με διάφορες φωτογραφίες από την ζωή στο χωριό- Δημοτικό
Σχολείο Λουτρακίου)

Ο συγκεκριμένος πίνακας θα ήταν ωφέλιμο να δημιουργείται σε κάθε σχολείο και
να αναπαριστά την Ιστορία της Τοπικής κοινότητας, με την όποια οι ίδιοι οι μαθητές
θα έρχονται αντιμέτωποι σε καθημερινή βάση. Επίσης καλό θα είναι να τοποθετείται
σε κεντρικό σημείο του σχολείου που θα είναι εμφανές από όλους τους επισκέπτες
του σχολείου (π.χ. γονείς, εκπαιδευτικοί).
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3.4. Επίσκεψη πεδίου

(3 διδακτικές ώρες)

(Εικ.11. Προτομή Κώστα Γαρέφη, Λουτράκι- Πόζαρ)

(Εικ.12. Ηρώο Λουτρακίου, Κεντρική

πλατεία)

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση (project) έχει οργανωθεί με σκοπό την
ανάδειξη και την προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας του Λουτρακίου- Πόζαρ. Όσον
αφορά την ανάδειξη, θα πραγματοποιηθεί μέσα από την μελέτη δυο εκ των βασικών
ιστορικών μνημείων του χωρίου, το άγαλμα του Μακεδονομάχου Κώστα Γαρέφη και
του Ηρώου.
Η πρώτη δράση θα επιτευχθεί συνδυαστικά με την θεωρητική εισήγηση όπου θα
εμπεριέχει εκτός από τις γενικές πληροφορίες σχετικά με το χωρίο και τις βασικές
πληροφορίες από τον κάθε πόλεμο του 20ου αιώνα και θα έχει ως σκοπό

να

προβάλλει πώς βίωσε η τοπική κοινότητα του Λουτρακίου αυτούς τους πολέμους.
Έτσι μέσα στην παρουσίαση έχει ενταχθεί ο Μακεδονικός Αγώνας σε σχέση με τον
ρόλο ενός γνωστού Μακεδονομάχου που έδρασε στην περιοχή, του Κώστα Γαρέφη
αναφέροντας τη δράση και το έργο του με αποτέλεσμα οι μαθητές να αποκτήσουν
κάποιες γνώσεις επί του θέματος που θα αποτελέσει έναυσμα για να επισκεφτούνε το
συγκεκριμένο ιστορικό μνημείο την επόμενη ημέρα.
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Με αφορμή την προσέγγιση του θέματος με

την

θεωρητική

εισήγηση

που

προηγήθηκε αλλά και την μετέπειτα επίσκεψη πεδίου στο μνημείο του Κώστα
Γαρέφη θα μεταφερθούνε όλοι μαζί στο Ηρώο του χωριού έτσι ώστε τα παιδιά να
έρθουν αντιμέτωπα με ένα ακόμα αυθεντικό κατάλοιπο του παρελθόντος. Το Ηρώο
έχει μεγάλη σημασία για την Τοπική ιστορία του χωριού, που θα προσεγγίσουν
βιωματικά, θα παρατηρήσουν και θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν την σημασία
του αλλά και τον ρόλο του με την διεξαγωγή ενός παιχνιδιού.

( Εικ. 13. Ανάλυση της προτομής του Κώστα Γαρέφη από τους μαθητές της Στ’ δημοτικού
του Λουτρακίου)

Ως βασικός στόχος τίθεται η πληροφόρηση και η κατανόηση των μαθητών της
Τοπικής τους Ιστορία μέσα από ένα παιχνίδι, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τους και
ενεργοποιώντας την συμμετοχή τους. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι οι βιωματικές
δραστηριότητες 28και τα παιχνίδια ενισχύουν κατά πολύ την μάθηση των παιδιών και
δίνουν τους κίνητρα για επεξεργασία πολλαπλών πληροφοριών οι οποίες συμβάλλουν
αποτελεσματικά στην μάθηση και την ανάπτυξή τους σε αυτό το θέμα.

Σε πρώτη

φάση θα ζητηθεί από του μαθητές να παρατηρήσουν το συγκεκριμένο μνημείο και να
28

http://ebooks.edu.gr/info/newps/Παρουσιάσεις/Βιωματικές δράσεις, από τη βιωματική μάθηση στο
συνεργατικό μοντέλο βιωματικών δράσεων.pdf, σ. 12
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αναφέρουν αν γνωρίζουν οποιαδήποτε πληροφορία ή αν έχουν συζητήσει κάτι
σχετικό στο σχολείο.
Προκείμενου να εξάγουν κάποιες υποθέσεις θα εφαρμοστεί σε αυτή τη φάση ένα
βιωματικό παιχνίδι στο οποίο θα επικεντρωθεί η ουσία του μαθήματος και η
κατανόηση της έννοιας του Ηρώου. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι τα παιδιά
θα καταρτίσουν μόνοι τους τη γνώση και θα αναλάβουν τον ρόλο των ερευνητών,
αφού θα αναζητήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες καταλήγοντας στην εξαγωγή
των συμπερασμάτων.
 Περιγραφή του χώρου: Το ηρώο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού σε
έναν υπερυψωμένο χώρο το οποίο πλαισιώνουν πλατάνια πολλών ετών. Δίπλα
βρίσκεται η πλατεία η οποία είναι αρκετά μεγάλη και σε αυτή εμπεριέχονται ένα
πάρκο, μια παιδική χαρά και διάφορα παγκάκια διασκορπισμένα μέσα στον χώρο.
Απέναντι είναι εγκατεστημένο το δημοτικό σχολείο, το οποίο είναι 6/θέσιο και
αρκετά ευρύχωρο και συνοδεύεται από μια μεγάλη αυλή. Δίπλα του βρίσκεται η
Εκκλησία η οποία ενσωματώνει έναν χώρο πυκνό σε βλάστηση με διάφορα
δέντρα, φυτά και αρκετά λουλούδια.

 Περιγραφή δραστηριότητας:

« Αναζητείστε τον κρυμμένο θησαυρό του Λουτρακίου»



Ο εκπαιδευτικός θα χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες. Οι μαθητές θα είναι
δέκα και τα παιδία θα χωριστούν σε τρείς ομάδες των τριών και τεσσάρων
ατόμων.



Ο εκπαιδευτικός θα δώσει οδηγίες στους μαθητές για την ορθή διεξαγωγή του
παιχνιδιού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι καθοδηγητικός σε όλη την
διαδικασία.



Στο ευρύτερο πεδίο του Ηρώου που πλαισιώνονται οι παραπάνω χώροι που
αναφέρθηκαν

θα

έχουν

μοιραστεί

διάφορες

πληροφορίες

που

θα

εμπεριέχονται μέσα σε φακέλους και τους οποίους θα πρέπει να αναζητήσουν
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οι ομάδες και να τους συγκεντρώσουν. Οι ομάδες θα χωριστούν ανά χώρους
για να επικεντρωθούν σε ένα σημείο και να αποφύγουμε το χάος και την
συγκέντρωση των ομάδων σε ένα σημείο και την σπατάλη χρόνου. Στόχος
είναι να εργαστούν όλες οι ομάδες ισάξια.


Η κάθε ομάδα που θα βρίσκει τις απαραίτητες πληροφορίες θα προσέρχεται
στον χώρο του Ηρώου που θα είναι και το σημείο προσέλευσης. Αρχικά όταν
συγκεντρωθούν όλες οι ομάδες θα ανακοινώσουν τις πληροφορίες που έχουν
συλλέξει και ερμηνεύσει.



Έπειτα ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να οδηγήσει τους μαθητές στην σύνδεση
των γεγονότων και στην τελική ερμηνεία της σημασίας και του ρόλου του
Ηρώου.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του παιχνιδιού και της σύνδεσης και ερμηνείας
των πληροφοριών, ο εκπαιδευτικός θα θέσει τον έξης προβληματισμό στους μαθητές:
Για ποιο λόγο διατηρείται ακόμα αυτό το μνημείο, τι σκοπούς εξυπηρετεί;
Ο προβληματισμός αυτός θα έχει ως στόχο την κατανόηση του ρόλου του Ηρώου,
την σημαντικότητα αυτού καθώς και την διαχρονικότητα που διατηρεί.

(Εικ. 14. Επίσκεψη των μαθητών στο Ηρώου στα πλαίσια της διδακτικής
πρότασης-Λουτράκι 2017)

56

 Συμπεράσματα:
Η συνολική αποτίμηση του συγκεκριμένου project, «Μαθαίνω την Ιστορία του
τόπου μου» ήταν ικανοποιητική όσον αφορά την συμμετοχή των μαθητών και το
ενδιαφέρον που παρουσίασαν για τις διαφορές δράσεις. Το συμπέρασμα που
προκύπτει από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πριν την διεξαγωγή της
διδακτικής παρέμβασης, είναι ότι οι γνώσεις των μαθητών σχετικά με την Ιστορία του
τόπου τους είναι ελάχιστες. Επίσης η ενασχόληση τους με θέματα Τοπικής Ιστορίας
στο σχολείο δεν τους είναι οικεία και δεν έχουν ασχοληθεί σχεδόν καθόλου έως την
ήμερα της υλοποίησης της συγκεκριμένης παρέμβασης. Κάτι ακόμα που
παρατηρήθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης είναι η απουσία επίσκεψης σε
αρχαιολογικούς χώρους και η επαφή με ιστορικά εκθέματα. Γενικότερα η αποτίμηση
όσον αφορά τις γνώσεις τους σε αυτά τα θέματα ήταν απογοητευτική.
Κατά την πρώτη συνάντηση και την εισαγωγή στο θέμα που θα μελετηθεί υπήρξε
ενδιαφέρον από τους μαθητές και πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση περί Τοπικής
Ιστορίας. Στην συνέχεια της θεωρητικής εισήγησης υπήρχε μια αναστάτωση εκ
μέρους κάποιων μαθητών διότι θεώρησαν κοινότοπο τη διδασκαλία μέσα στην
αίθουσα. Οι επόμενες διδακτικές εφαρμογές που εξελίχθηκαν κατά την διάρκεια των
ημερών ήταν διαφοροποιημένες και ενσωμάτωναν επισκέψεις πεδίου, φύλλο
εργασίας που υλοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο

με την δυνατότητα άμεσης

παρατήρησης και καταγραφής. Ακόμα υπήρχε η ένταξη ενός βιωματικού παιχνιδιού
προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να αποτυπώσουν την σημασία ενός
μνημείου του τόπου τους. Όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρες δραστηριότητες για τους
μαθητές, παρόλα αυτά έδειξαν να ανταποκρίνονται με επάρκεια και να
πραγματοποιείται το μάθημα με έναν πιο ευχάριστο τρόπο και πιο ξεκούραστό όπως
τόνισαν και οι ίδιοι. Η συμμετοχή τους ήταν ικανοποιητική, γεγονός που προκύπτει
από το τελικό ερωτηματολόγιο που τους παραχωρήθηκε και τα αποτελέσματα ήταν
θετικά από όλα τα μέλη της τάξης. Επιπλέον φαίνεται και από τις συνεντεύξεις που
είχαν αναλάβει να συγκεντρώσουν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα
περισσότερα μέλη της τάξης. Κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι δυο από τους
μαθητές της τάξης ήταν από άλλες χώρες και παρόλο που δεν συμμετείχαν στις
συνεντεύξεις έδειξαν ενδιαφέρον κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και
συμμετείχαν ενεργά ενώ και από το ερωτηματολόγιο έγινε εμφανή το ενδιαφέρον για
αυτά που έμαθαν αλλά και η εκτίμηση τους για θέματα ιστορίας αυτού του τόπου.
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Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγκεκριμένης παρέμβασης έπειτα από την
ανακεφαλαίωση όλων όσων μελετήσαμε και μας απασχόλησαν όλοι οι μαθητές
συμμετείχαν και ο τρόπος που πραγματοποιήθηκε το μάθημα τους άρεσε αρκετά.
Αυτό που τους άρεσε περισσότερο ήταν οι δράσεις στον εξωτερικό χώρο και το
βιωματικό παιχνίδι .
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 « Αναζητείστε τον κρυμμένο θησαυρό του Λουτρακίου» : Κάρτες

ΟΜΑΔΑ Α

Ελληνοϊταλικός
1940

Πόλεμος

Στα βουνά της
Αλβανίας

Λουτρακιώτες
στρατιώτες

ΟΜΑΔΑ Β

Θάνατος
κάποιων
Λουτρακιωτών

Κατασκευή
Ηρώου

Δοξολογία
νεκρών

Κάθε 28η
Οκτωβρίου
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ΟΜΑΔΑ Γ

Προσκλητήριο

Εκφώνηση

Νεκρών

ονομάτων

Που απεβίωσαν

Ένδειξη τιμής
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Κεφάλαιο 4ο: Ερωτηματολόγια

Τα ερωτηματολόγια ήταν δύο. Το πρώτο μοιράστηκε στους μαθητές της Στ’ στην
αρχή της παρέμβασης και είχε ως στόχο να αξιολογήσει την σχέση των μαθητών με
το μάθημα της Ιστορίας και έπειτα με την Ιστορία του τόπου τους. Επίσης
αποσκοπούσε στο να κατατοπιστεί ο εκπαιδευτικός σχετικά με το επίπεδο
ενασχόλησης και γενικών γνώσεων των μαθητών.

4.1. Αποτελέσματα ερωτηματολογίων
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια της εφαρμογής της διδακτικής πρότασης
που οργανώθηκε με σκοπό την προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας του ΛουτρακίουΠόζαρ σε μαθητές δημοτικού. Ο σκοπός του Α΄ ερωτηματολογίου ήταν να γίνει
αντιληπτή η σχέση των μαθητών με την τοπική τους ιστορία αλλά και το επίπεδο
ενασχόλησης τους στην σχολική κοινότητα είτε την ίδια χρονιά είτε σε προηγούμενες
τάξεις.
Στην έρευνα συμμετείχαν 10 μαθητές από τους οποίους οι 7 (70%) ήταν αγόρια και
οι 3 (30%) ήταν κορίτσια. Η ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 12 ετών.
 Ανάλυση Α΄ ερωτηματολογίου:
Στην πρώτη ερώτηση ( Σας αρέσει το μάθημα της Ιστορίας;), οι περισσότεροι
μαθητές δηλαδή οι 7 (70%) απάντησαν ότι δεν τους αρέσει. Ενώ οι υπόλοιποι 3
(30%) είχαν αντίθετη άποψη και ανέφεραν πως τους αρέσει.

Ετικέτες γραμμής
ΝΑΙ
ΌΧΙ
Γενικό άθροισμα

Πλήθος από ΕΡΩΤΗΣΗ
1
3
7
10

(Πίνακας 1. Καταμέτρηση των απαντήσεων στην ερώτηση 1)
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Σύνολο
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

( Γράφημα 1. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) στην απάντηση της
ερώτησης 1)
Στην δεύτερη ερώτηση ( Έχετε επισκεφτεί κάποιο ιστορικό αρχαιολογικό μνημείο;)
οι περισσότεροι δηλαδή οι 7 (70%) απάντησαν πως δεν έχουν επισκεφτεί. Ενώ οι 3
(30%) είχαν επισκεφτεί.
Στην συγκεκριμένη ερώτηση υπήρχε και ένα υποερώτημα ανοιχτού τύπου

( Αν

ναι, ποιό ήταν αυτό; Tι εντύπωση σας άφησε;). Οι τρεις μαθητές που επισκέφτηκαν
απάντησαν: 1)

Το μουσείο με τα κέρινα ομοιώματα, στα Γιάννενα. Ήταν

εντυπωσιακό. 2) Το Ηρώο του χωρίου. Δεν μου άφησε κάποια εντύπωση. 3) Στον
αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας. Δεν μου άφησε κάποια εντύπωση.

Ετικέτες γραμμής
ΝΑΙ
ΌΧΙ
Γενικό άθροισμα

Πλήθος από ΕΡΩΤΗΣΗ
2
3
7
10

(Πίνακας 2. Καταμέτρηση των απαντήσεων στην ερώτηση 2)
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Σύνολο
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

(Γράφημα 2. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) στην απάντηση της
ερώτησης 2)

Στην τρίτη ερώτηση ( Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με τον δάσκαλο/α σας με
θέματα Τοπικής Ιστορίας;) οι περισσότεροι 7 (70%) δήλωσαν πως δεν έχουν
επισκεφτεί. Ενώ 3 (30%) απάντησαν πως έχουν επισκεφτεί.
Εδώ υπάρχει ένα ακόμα υποερώτημα ανοιχτού τύπου για του μαθητές που έχουν
επισκεφτεί (Αν ναι, τι θέματα μελετήσατε;). Οι απαντήσεις ήταν ως εξής: 1) Έχουμε
επισκεφτεί νερόμυλο παλαιότερα. 2) Τα Ιαματικά Λουτρά και συζητήσαμε για αυτά.
3) Νερόμυλο, ήταν πολύ ωραία.

Ετικέτες γραμμής
ΝΑΙ
ΌΧΙ
Γενικό άθροισμα

Πλήθος από ΕΡΩΤΗΣΗ
3
3
7
10

( Πίνακας 3. Καταμέτρηση των απαντήσεων στην ερώτηση 3)

Σύνολο
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΝΑΙ

ΌΧΙ
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( Γράφημα 3. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) στην απάντηση 3)

Η τέταρτη ερώτηση ήταν ανοιχτού τύπου (Γνωρίζετε κάποια ιστορικά αρχαιολογικά
μνημεία του τόπου σας;). Οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν ότι γνωρίζουν το
μνημείο του Κώστα Γαρέφη, ενώ λιγότεροι πρόσθεσαν και το Ηρώο στην απάντηση
τους. Δύο μαθητές που προέρχονται και από άλλη χώρα δηλώσαν πως δεν γνώριζαν
τίποτα.
Στην πέμπτη ερώτηση ( Έχετε επισκεφτεί με το δάσκαλο/α σας ή των
προηγούμενων τάξεων κάποιο ιστορικό αρχαιολογικό μνημείο του τόπου σας;) οι
περισσότεροι δηλαδή οι 7 (70%) απάντησαν πως δεν έχουν επισκεφτεί. Ενώ οι 3
(30%) απάντησαν ότι έχουν επισκεφτεί.

Ετικέτες γραμμής
ΝΑΙ
ΌΧΙ
Γενικό άθροισμα

Πλήθος από ΕΡΩΤΗΣΗ
5
3
7
10

( Πίνακας 5. Καταμέτρηση των απαντήσεων στην ερώτηση 5)

Σύνολο
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

( Γράφημα 5. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) στην απάντηση της
ερώτησης 5)
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Στην έκτη ερώτηση η οποία ήταν ανοιχτού τύπου (Γνωρίζεται την σημασία του
ονόματος «Πόζαρ») οι περισσότεροι μαθητές δεν γνώριζαν. Δύο μαθητές
απάντησαν πως σημαίνει φωτιά. Ένας μαθητής απάντησε πως βγαίνει από τα
Ιαματικά Λουτρά. Και δύο μαθητές πλησίασαν λίγο περισσότερο την σημασία και
απάντησαν ότι σημαίνει «φωτιά».

 Ανάλυση ερωτηματολογίου Β΄:

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο το συμπλήρωσαν οι μαθητές στο τέλος της
διδακτικής παρέμβασης. Προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο βαθμός που
λειτούργησε θετικά η συγκεκριμένη παρέμβαση και τι προσκόμισαν οι μαθητές
από αυτή.

Στην πρώτη ερώτηση ( Σας άρεσε το μάθημα έτσι όπως πραγματοποιήθηκε;)
όλοι οι μαθητές απάντησαν θετικά, δηλαδή 10 (100%).

Ετικέτες γραμμής
ΝΑΙ
Γενικό άθροισμα

Πλήθος από ΕΡΩΤΗΣΗ
1
10
10

(Πίνακας 1β. Καταμέτρηση των απαντήσεων στην ερώτηση 1β)

Σύνολο
150,00%
100,00%
50,00%
0,00%
ΝΑΙ

(Γράφημα 1β. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας στην απάντηση της
ερώτησης 1β)
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Στην δεύτερη ερώτηση 2 (Θα σας άρεσε να πραγματοποιείτε το μάθημα με τον ίδιο
τρόπο και να ασχολείστε με θέματα της Ιστορίας του τόπου σας πιο συχνά;) όλοι οι
μαθητές απάντησαν επίσης θετικά, δηλαδή 10 (100%).

Ετικέτες γραμμής
ΝΑΙ
Γενικό άθροισμα

Πλήθος από ΕΡΩΤΗΣΗ
2
10
10

( Πίνακας 2β. Καταμέτρηση των απαντήσεων στην ερώτηση 2β)

Σύνολο
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΝΑΙ

( Γράφημα 2β. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) στην απάντηση της
ερώτησης 2β)

Στην τρίτη ερώτηση (Μάθατε κάτι που δεν γνωρίζατε για την Τοπική Ιστορία του
χωριού σας;) όλοι οι μαθητές απάντησαν θετικά με αριθμό εμφάνισης 10 (100%)
εφόσον ο καθένας αποτύπωσε και κάτι.
Σε αυτό το ερώτημα ενσωματώνεται και ένα επιπλέον υποερώτημα (Αν ναι, τι ήταν
αυτό;). Όλοι οι μαθητές ενσωμάτωσαν στην απάντηση τους το Ηρώο και το μνημείο
του Κώστα Γαρέφη εφόσον πραγματοποιήθηκε επίσκεψη πεδίου σε αυτά και
βιωματικές δραστηριότητες που έδειξαν ότι ήταν αποτελεσματικές. Στην συνέχεια η
πιο εμφανή απάντηση ήταν η σημασία το ονόματος Πόζαρ. Έπειτα κάποιοι μαθητές
ανέφεραν τους πολέμους, πληροφορίες για το παλιό χωρίο (Άνω Λουτράκι), φορεσιές
, τα σπίτια τα οποία είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν κατά την επίσκεψη πεδίου
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που πραγματοποιήθηκε. Γενικά οι περισσότεροι μαθητές αποκόμισαν και από κάτι με
βάση αυτά που συζητήθηκαν στην αίθουσα και παρατήρησαν στον εξωτερικό χώρο.

Ετικέτες γραμμής
ΝΑΙ
Γενικό άθροισμα

Πλήθος από ΕΡΩΤΗΣΗ
3
10
10

( Πίνακας 3β. Καταμέτρηση των απαντήσεων στην ερώτηση 3β)

Σύνολο
150,00%
100,00%
50,00%
0,00%
ΝΑΙ

( Γράφημα 3β. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) στην απάντηση της
ερώτησης 3β

Στην τέταρτη ερώτηση ( Μετά από αυτή την διδασκαλία σας ενδιαφέρει
περισσότερο η Ιστορία αυτού του τόπου;) όλοι οι μαθητές απάντησαν επίσης θετικά,
δηλαδή 10 (100%).

Ετικέτες γραμμής
ΝΑΙ
Γενικό άθροισμα

Πλήθος από ΕΡΩΤΗΣΗ
4
10
10

( Πίνακας 4β. Καταμέτρηση των απαντήσεων στην ερώτηση 4β)
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Σύνολο
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΝΑΙ

( Γράφημα 4β. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) στην απάντηση της
ερώτησης 4β)

Στην πέμπτη ερώτηση (5) Το παιχνίδι που πραγματοποιήσαμε στο Ηρώο σας
βοήθησε να καταλάβετε την σημασία και τον ρόλο του;) και σε αυτή την ερώτηση οι
μαθητές απάντησαν θετικά εφόσον τους βοήθησε αρκετά το βιωματικό παιχνίδι όπως
ανέφεραν το οποίο θεώρησαν και πολύ ευχάριστο. Ο αριθμός εμφάνισης ήταν και
εδώ 10 (100%).

Ετικέτες γραμμής
ΝΑΙ
Γενικό άθροισμα

Πλήθος από ΕΡΩΤΗΣΗ
5
10
10

( Πίνακας 5β. Καταμέτρηση των απαντήσεων στην ερώτηση 5β)

Σύνολο
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΝΑΙ
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( Γράφημα 5β. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) στην απάντηση της
ερώτησης 5β)

Στην έκτη ερώτηση (Σας φάνηκαν χρήσιμες οι επισκέψεις που κάναμε;) όλοι οι
μαθητές απάντησαν θετικά, δηλαδή 10 (100%).
Αυτό φάνηκε και από το υποερώτημα της ερώτησης 3β όπου ανέφεραν όλοι το
Ηρώο και το μνημείο του Κώστα Γαρέφη που επισκεφτήκαμε.

Ετικέτες γραμμής
ΝΑΙ
Γενικό άθροισμα

Πλήθος από ΕΡΩΤΗΣΗ
6
10
10

( Πίνακας 6β. Καταμέτρηση των απαντήσεων στην ερώτηση 6β)

Σύνολο
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΝΑΙ

Γράφημα 6β. Ποσοστιαία εμφάνιση συχνότητας (%) στην απάντηση της
ερώτησης 6β)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 Ερωτήσεις για συνέντευξη
 Μαθαίνω την Ιστορία του
τόπου μου.

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος κατοικίας:

Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

1) Γεννήθηκαν στην περιοχή ή ήρθαν από κάπου αλλού;
2) Πότε ήρθαν μόνιμα στο χωρίο; ( Κάτω Λουτράκι)

3) Γιατί εγκαταστάθηκαν σε αυτό το μέρος;

4) Όταν ήρθαν, πώς ήταν η κατάσταση στο χωρίο; (σπίτια)
 Υπήρχε σχολείο;
 Εκκλησία;
 Ερχόταν γιατρός;

5) Mε τι δουλείες ασχολούνταν παλαιότερα οι κάτοικοι του χωρίου;
 Να σας αναφέρουν μερικά επαγγέλματα.

70

6) Πότε κατασκευάστηκε το Ηρώο του χωρίου και από ποίους;

7) Έχουν συμμετάσχει οι ίδιοι σε πόλεμο ή γνωρίζουν κάποιον; (π.χ. συγγενή)
8) Αν έχουν συμμετάσχει μπορούν να σας περιγράψουν με λίγα λόγια την
κατάσταση που επικρατούσε στον εμφύλιο πόλεμο;

ΟΔΗΓΙΕΣ
 Οι συνεντεύξεις να είναι σύντομες και όχι μονολεκτικές.
 Να βρείτε έναν άνθρωπο όσο γίνεται μεγαλύτερης ηλικίας έτσι ώστε να
μπορεί να σας απαντήσει κατάλληλα στις ερωτήσεις.
 Να φέρετε στο σχολείο κάποιο κειμήλιο* είτε οικογενειακό είτε από
κάποιον συγγενή ( π.χ. κάποιο αντικείμενο, φωτογραφίες).

*κειμήλιο: αντικείμενο που έχει για κάποιον μεγάλη συναισθηματική αξία
ώστε να το διατηρεί ως αναμνηστικό.
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Ερωτηματολόγιο Α΄

 Τα ερωτήματα που τέθηκαν στο πρώτο ερωτηματολόγιο ήταν τα εξής:
1) Σας αρέσει το μάθημα της Ιστορίας;
α) Ναι
β) Όχι


Αν όχι, γιατί;

2) Έχετε επισκεφτεί κάποιο ιστορικό αρχαιολογικό μνημείο;
α) Ναι
β) Όχι


Αν ναι, ποιο ήταν αυτό; Tι εντύπωση σας άφησε;

3) Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με τον δάσκαλο –α σας με θέματα Τοπικής
Ιστορίας;
α)

Ναι

β)

Όχι


Αν ναι, τότε τι θέματα μελετήσατε; (Με λίγα λόγια...)

4) Γνωρίζεται κάποια ιστορικά αρχαιολογικά μνημεία του τόπου σας;
Α)
Β)
Γ)
5) Έχετε επισκεφτεί με τον δάσκαλο –α σας (ή των προηγούμενων τάξεων)
κάποιο μνημείο του τόπου σας;
6) Γνωρίζεται την σημασία του ονόματος « Πόζαρ»;
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Ερωτηματολόγιο Β΄

 Ερωτήματα Ερωτηματολόγιου Β:
1) Σας άρεσε το μάθημα έτσι όπως πραγματοποιήθηκε;
α) Nαι
β) Όχι
2) Θα σας άρεσε να πραγματοποιείτε το μάθημα με τον ίδιο τρόπο και να
ασχολείστε με θέματα της Ιστορίας του τόπου σας πιο συχνά;
α) Nαι
α) Όχι
3) Μάθατε κάτι που δεν γνωρίζατε για την Τοπική Ιστορία του χωρίου σας;
α) Nαι
β) Όχι
• Αν Ναι, τι ήταν αυτό;
4) Μετά από αυτή την διδασκαλία σας ενδιαφέρει περισσότερο η Ιστορία αυτού
του τόπου;
α) Ναι
β) Όχι

5) Το παιχνίδι που πραγματοποιήσαμε στο Ηρώο σας βοήθησε να καταλάβετε
την σημασία και τον ρόλο του;
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α) Nαι
β) Όχι
6) Σας φάνηκαν χρήσιμες οι επισκέψεις που κάναμε;
A) Nαι
B) Όχι
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 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ

 Μαθαίνω την Ιστορία του
τόπου μου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

Όνομα:
Επίθετο:

 Παρατηρώ και καταγράφω

1) Σημειώστε τις πληροφορίες που σας δίνονται σχετικά με το παρακάτω ιστορικό
μνημείο του χωρίου σας;

•

Ποίος αναπαριστάται στο συγκεκριμένο μνημείο;

•

Ποία ήταν η ιδιότητα του;

•

Πώς είναι η εξωτερική του εμφάνιση (ενδυμασία);

•

Τι ημερομηνία μας δίνεται;

•

Tι συνέβη εκείνη την περίοδο;
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

1) Να συγκρίνεται μια κατοικία του 1927 με μια της σημερινής εποχής που
παρατηρείτε αυτή την στιγμή. Ως προς:
•

Την εξωτερική εμφάνιση

•

Την δομή

•

Τους χώρους

•

Τα υλικά που χρησιμοποιηθήκαν για την κατασκευή.
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•

Τον τρόπο που εργάστηκαν προκειμένου να τα κατασκευάσουν.

( Κατοικία του 1927-Λουτράκι, Πετρόχτιστο σπίτι με λάσπη)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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 Φωτογραφικό υλικό

(Φωτογραφία 1. Ο δάσκαλός του χωρίου με τους μαθητές μπροστά από το μνημείο
του Κώστα Γαρέφη)

( Φωτογραφία 2. Εορτασμός 25ης Μαρτίου το- Λουτράκι 1927)
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(Φωτογραφία 3. Κάτοικος του χωρίου μπροστά από το παλιό Ηρώο του χωρίου)

( Φωτογραφία 4. Στρατιώτες του Λουτρακίου κατά την διάρκεια άσκησης)
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( Φωτογραφία 5. Παραδοσιακή ενδυμασία των γυναικών του Λουτρακίου- Πόζαρ)

( Φωτογραφία 6.Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου- κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο)

(Φωτογραφία 7. Κεντρική πισίνα Ιαματικών Λουτρών Πόζαρ)
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