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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ιστορία γενικότερα παρουσιάζει γεγονότα του παρελθόντος τα οποία σχετίζονται 

με τον άνθρωπο. Η τοπική ιστορία συνδέεται άμεσα με την ιστορία του κάθε 

ανθρώπου συγκεκριμένα. Παρουσιάζει πλευρές του τόπου του και κατά έμμεσο 

τρόπο της οικογένειας του και του ίδιου του ατόμου. Γι αυτόν τον λόγο η τοπική 

ιστορία είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα για το άτομο που την εξετάζει σε σύγκριση 

με την γενική, γιατί τον αφορά άμεσα. 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην τοπική ιστορία και πιο συγκεκριμένα στην 

τοπική ιστορία των επαγγελμάτων στην Φλώρινα την περίοδο του 19
ου

 αιώνα εώς τα 

μέσα του 20
ου

 αιώνα. Σκοπός της εργασίας είναι η πληροφόρηση για τα επαγγέλματα 

της συγκεκριμένης εποχής στην πόλη αυτή, καθώς και η ανάδειξη της 

σημαντικότητας τους για την τότε κοινωνία. Επίσης εξετάζεται το κατά πόσο αυτά τα 

επαγγέλματα εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα καθώς και τι έχει αλλάξει με το 

πέρασμα του χρόνου. 

Πιο αναλυτικά, η παρακάτω εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο είναι το 

θεωρητικό και το δεύτερο το πρακτικό. Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας 

παρουσιάζει το τι είναι γενική ιστορία, τι είναι τοπική ιστορία και πως αυτές οι δύο 

έννοιες αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται. Επιπλέον, στη συνέχεια του 

μέρους αυτού παρουσιάζονται τα τοπικά επαγγέλματα της περιοχής της Φλώρινας, τα 

οποία κυριάρχησαν ή δημιουργήθηκαν κατά τον 19
ο
 με τα μέσα του 20

ου
 αιώνα. 

Έπειτα στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας παρατίθενται τα φύλλα εργασίας τα οποία 

σχετίζονται με τα σημαντικότερα επαγγέλματα, τα οποία χαρακτήρισαν την πόλη. Το 

εκπαιδευτικό υλικό στηρίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. 

 

Λέξεις κλειδιά: Φλώρινα, επαγγέλματα, 19
ος

 αιώνας, τοπική ιστορία 
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ευχαριστήσω. 
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1.1  ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ιστορία είναι η μελέτη του παρελθόντος και του παρόντος, ιδιαίτερα του 

παρελθόντος το οποίο δείχνει την εξέλιξη των ανθρώπων, των κοινωνιών και των 

τόπων μέσα στον χρόνο. Η μελέτη αυτή γύρω από αυτούς τους παράγοντες την κάνει 

εξίσου ενδιαφέρουσα ώστε να ασχοληθεί κάποιος μαζί της. Κατά τον Beek η ιστορία 

δεν εξελίσσεται ευθύγραμμα αλλά πολύπλοκα και προς πολλές κατευθύνσεις καθώς η 

νέα  ιστορία του παρόντος αλληλεπιδρά με αυτή που έχει προηγηθεί στο παρελθόν 

(Βαϊνά, 1997: 35). 

Όμως, η  ιστορία δεν είναι μόνο μια, μπορεί να διακριθεί σε γενική και τοπική. Οι 

δύο αυτές πλευρές της ιστορίας διακατέχονται από μια αμοιβαία σχέση και όχι 

υπάλληλη καθώς η μια συμπληρώνει ή υπάρχει χάρη στην άλλη (Ρεπούση, 2000: 

101). Η πρώτη αναφέρεται γενικότερα σε  διάφορους τόπους και εποχές είτε της 

Ελλάδας είτε του εξωτερικού. Όπως υποστηρίζει η Ρεπούση (2000 : 100) «Η γενική 

ιστορία δεν υφίσταται παρά μόνο με την εκδοχή πολλών και διαφορετικών ιστοριών». 

Η δεύτερη, η τοπική ιστορία, συνδέει την γνώση της ιστορίας με την έρευνα και 

αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο τόπο καθώς μελετά τις δραστηριότητες των 

ανθρώπων και του περιβάλλοντος του συγκεκριμένου αυτού τόπου καθώς και τα 

ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ανάγκες της συγκεκριμένης τοπικής κοινωνίας. Δεν 

μπορεί να δοθεί ένας επακριβής ορισμός για την τοπική ιστορία, διότι είναι ένας 

πολύπλοκος όρος αν και φαίνεται απλός στην κατανόηση του. Ακόμα και η λέξη 

«τόπος» ως μια έννοια μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες σημασίες όπως «η πόλη», 

«η χώρα», «η πατρίδα», «το χωριό» κ.ά. και έτσι δεν μπορεί να οριοθετηθεί με 

ακρίβεια (Βαϊνά, 1997: 36). Αυτό συμβαίνει γιατί ο «τόπος» είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με την κοινωνική ζωή των ανθρώπων και τις δραστηριότητες τους 

μέσα σε αυτήν (Βαϊνά 1997: 37). Επίσης έχει μια συνεχή παρουσία μέσα στον χρόνο 

(Ρεπούση 2000: 99), πράγμα που τον κάνει να εξελίσσεται σε όλους τους τομείς που 

αυτός περιλαμβάνει και αυτή του η εξέλιξη δείχνει την ιστορία που υπάρχει από πίσω 

και τον χαρακτηρίζει. 

Η τοπική ιστοριογραφία φαίνεται να ξεκινά στον ελλαδικό χώρο κατά τον 19
ο
 αιώνα, 

σύμφωνα με τον Κ. Θ. Δημαρά, ως ένας «τύπος λογιοσύνης», ο οποίος άρχισε να 

διαμορφώνεται πριν από την ελληνική επανάσταση του 1821. Ο όρος αυτός φαίνεται 

να έχει ως βάση του τους αγώνες των ελλήνων να αναδείξουν την ελληνικότητα των 

ελληνόφονων περιοχών που είχαν βρεθεί εκτός των ελληνικών συνόρων την εποχή 

εκείνη (Ρεπούση, 2000: 100). 

Επίσης, σχετικός όρος με την τοπική ιστορία είναι ο όρος «ιστορία της ιδιαίτερης 

πατρίδας», ο οποίος αναφέρεται σε έναν πολύ συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο όπου 

κάποιος αναπτύσσεται, δηλαδή το δίκτυο κοινωνικών δεσμών που δημιουργεί το 

άτομο στον χώρο αυτό καθώς εξελίσσεται.  Σύμφωνα με τα παραπάνω, πολλές φορές 

η τοπική ιστορία που μελετάτε μπορεί να είναι ο τόπος καταγωγής του ερευνητή-
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μελετητή, καθώς είναι κάτι που τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο σε προσωπικό 

επίπεδο παρά επιστημονικό. 
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1.1.2 Η ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Η τοπική ιστορία στον χώρο της εκπαίδευσης έκανε την εμφάνιση της τον 

προηγούμενο αιώνα και εισήχθη δυναμικά στο αναλυτικό και το σχολικό πρόγραμμα. 

Μέχρι πριν τον 20
ο
 αιώνα, η τοπική ιστορία διδασκόταν παράλληλα μόνο με την 

γενική, καθώς δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα η σπουδαιότητα της στην διδακτική πράξη. 

Γι’ αυτόν τον λόγο, λειτουργούσε απλά ως συμπλήρωμα της γενικής και βασικός 

σκοπός της ήταν η διαμόρφωση της εθνικής ιστορίας. 

Όσο αναφορά τα ελληνικά δεδομένα, εξαιτίας της ελλιπού ανατροφοδότησης των 

εκπαιδευτικών, του συγκεντρωτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης και του κεντρικού 

ελέγχου των περιεχομένων της σε συνδυασμό με την δυσκαμψία των εκπαιδευτικών 

μεθόδων μάθησης, είχαν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ένταξης της τοπικής 

ιστορίας στο μάθημα της ιστορίας (Κασβίκης, 2012: 2). Τα τελευταία χρόνια όμως 

γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστούν τα παραπάνω εμπόδια προκειμένου να 

αξιοποιηθεί η τοπική ιστορία στον χώρο της εκπαίδευσης. Η ώθηση σε αυτό δόθηκε 

ύστερα από την ανάγκη ανανέωσης των μεθόδων και των πρακτικών της διδασκαλίας 

της ιστορίας στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας. Για παράδειγμα, γίνονται δράσεις 

οι οποίες σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την μουσειοπαιδαγωγική. 

Έτσι, η τοπική ιστορία αποτελεί πλέον μια νέα πρόταση διδασκαλίας της ιστορίας 

τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο από 

οργανωμένα προγράμματα, αλλά και από αυτόνομες πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών. 

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται από το ΔΕΕΠΣ και το ΑΠΣ του μαθήματος της 

ιστορίας σήμερα. Το ΑΠΣ φαίνεται να είναι περισσότερο ευέλικτο σε σχέση με τα 

παλιότερα προγράμματα σπουδών και να καλεί τους μαθητές να ασχοληθούν με την 

ιστορία του τόπου τους, καθώς επίσης και να εκτιμήσουν την πολιτιστική τους 

κληρονομιά. Επιπρόσθετα, το ΑΠΣ του μαθήματος της ιστορίας ευνοεί ερευνητικές 

δραστηριότητες, οι οποίες είναι δυνατό να αξιοποιηθούν για το μάθημα της τοπικής 

ιστορίας συγκεκριμένα. Τα ΑΠΣ αυτά είναι των τριών τελευταίων τάξεων του 

δημοτικού και προσφέρουν πέντε διδακτικές ώρες για αυτού του είδους τις 

δραστηριότητες. Υπάρχουν στόχοι, οι οποίοι υποστηρίζουν πως οι μαθητές πρέπει να 

αποκτήσουν ικανότητες ενασχόλησης και έρευνας γύρω από την τοπική ιστορία και 

επιπλέον να είναι ικανοί να την εντάξουν στο ιστορικό πλαίσιο της γενικής ιστορίας. 

Σύμφωνα με το ΑΠΣ η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν 

την προσωπική, κοινωνική και εθνική τους ταυτότητα (Κασβίκης, 2012: 3). 

Τέλος η τοπική ιστορία μπορεί να προσεγγιστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

 Η πρώτη προσέγγιση σχετίζεται με την γενική ιστορία και αναφέρεται στο 

γεγονός πως η τοπική ιστορία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με 

την γενική στην κατανόηση βασικών αξόνων της ιστορίας όπως κεντρικά 

γεγονότα και χρονολογικοί περίοδοι. Αυτό μπορεί να συμβεί συνδέοντας για 

παράδειγμα ένα τοπικό μνημείο μιας πόλης με την γενική ιστορίας της χώρας 

ολόκληρης. Με αυτόν τον τρόπο όμως η τοπική ιστορία καθίσταται υπάλληλη 
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της γενικής, πράγμα που κατηγορείται γιατί δεν είναι σωστό να συμβαίνει 

καθώς με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται η αξία της. 

 Η δεύτερη προσέγγιση εστιάζει την μέθοδο. Με αυτήν την προσέγγιση δίνεται 

βάση στην ανάπτυξη των νοητικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 

μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την επαφή των μαθητών με πηγές για 

παράδειγμα και την διεξαγωγή έρευνας με βάση αυτές. 

 Η Τρίτη προσέγγιση συνδυάζει την τοπική ιστορία με τις περιβαλλοντικές 

σπουδές. Η προσέγγιση αυτή έχει διαθεματικό χαρακτήρα και αναφέρεται 

ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος και σε ιστορικά θέματα. 
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1.1.3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Η τοπική ιστορία φαίνεται πως είναι εξίσου σημαντική για την εκπαίδευση όσο και η 

γενική καθώς προσφέρει στους μαθητές κάποια απαραίτητα εφόδια γύρω από την 

εκμάθηση της ιστορίας γενικότερα. Η διδασκαλία της ιστορίας ενός τόπου συμβάλλει 

στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, διότι συνδέεται με την σχολική 

ιστορική έρευνα και διδασκαλία (Λεοντσίνης, 1996: 95). 

Πιο αναλυτικά, με την μελέτη της τοπικής ιστορίας οι μαθητές μαθαίνουν να 

εξετάζουν τον ιστορικό χώρο που τους ενδιαφέρει και τις δραστηριότητες των 

ανθρώπων μέσα σε αυτόν. Μέσα από αυτές τις ικανότητες ιστορικών ερευνών 

μαθαίνουν να περιγράφουν αυτά που ανακαλύπτουν, να τα φαντάζονται, να τα 

κρίνουν και να τα συγκρίνουν. Έτσι, κατανοούν καλύτερα την πραγματικότητα του 

παρόντος και του παρελθόντος. Έχοντας κατακτήσει λοιπόν οι μαθητές τις παραπάνω 

δεξιότητες, γίνονται ικανοί να μελετήσουν την τοπική ιστορία σε μεγαλύτερο βάθος. 

Αυτό θα πραγματοποιηθεί με το να αναγνωρίζουν την αξία των πηγών, να τις 

αναλύουν, να τις κατανοούν και να μπορούν να τις αποδώσουν με πειστική 

μεθοδολογία και κριτική επιχειρηματολογία (Λεοντσίνης, 1996: 55). 

Κάθε τόπος προσφέρει διαφορετικά ερεθίσματα και εκεί είναι που βρίσκεται η 

γοητεία  να τα ανακαλύψει κανείς. Για αυτόν τον λόγο προκύπτει ως σημαντική η 

ανάγκη για επαφή των  μαθητών με ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, 

καθώς έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με αυθεντικά κατάλοιπα 

του παρελθόντος και να κατανοούν ακόμα καλύτερα το θεωρητικό υπόβαθρο που 

έχουν μελετήσει. Επίσης, η επαφή των μαθητών με ενήλικες εκτός του σχολείου, οι 

οποίοι μιλούν για την τοπική ιστορία βοηθά ώστε οι μαθητές να ξεφύγουν από το 

σχολικό εγχειρίδιο και να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους όπως οι ξεναγοί, οι 

αρχαιολόγοι, τα μέλη της τοπικής κοινότητας, ακόμα και συγγενείς (Λεοντσίνης 

1996: 57). 

Επιπλέον, η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας είναι σημαντική αφού μπορεί να 

βοηθάει σημαντικά στην μετέπειτα διδασκαλία της γενικής. Μπορεί επίσης να 

συμπληρώσει την μελέτη της παγκόσμιας κα σύγχρονης εθνικής ιστορίας καθώς η 

έρευνα γύρω από την τοπική γίνεται σε βάθος.  Επομένως, η ένταξη της τοπικής 

ιστορίας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των σχολείων λειτουργεί ως ενίσχυση των 

στόχων της διδασκαλίας της ιστορίας γενικότερα. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα 

ιστορίας απαιτεί να έχει τέτοιου είδους μεθοδολογικές οδηγίες που προσδοκούν για 

παράδειγμα την ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής σκέψης μέσα από την ανάλυση 

πηγών και την επαφή με πρόσωπα και αντικείμενα ιστορικής σημασίας (Λεοντσίνης, 

1996: 165). Άλλος ένας στόχος γίνεται πραγματικότητα μέσα από την διδασκαλία της 

τοπικής ιστορίας, και αυτός είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών ώστε να δρουν 

ύστερα από σκέψη και όχι επιφανειακά (Βαϊνά, 1997: 17). 
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1.1.4 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Πολλά είναι τα θέματα που μπορεί να προσεγγίσει η τοπική ιστορία, τα οποία 

σχετίζονται με τον χώρο και τον χρόνο αλλά περισσότερο με τους ανθρώπους και την 

καθημερινότητα τους. Με βάση αυτά μπορούν να διακριθούν τέσσερις κατηγορίες 

ταξινόμησης των θεμάτων της τοπικής ιστορίας. Η πρώτη από αυτές σχετίζεται με τον 

τόπο, ο οποίος περιλαμβάνει ανθρώπινες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον – 

τοπίο, μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και παραδοσιακούς οικισμούς ή 

τοπωνύμια καθώς και τις αλλαγές στα δυο τελευταία μέσα στον χρόνο. Στην δεύτερη 

κατηγορία βρίσκεται η καθημερινή ζωή, η οποία περιλαμβάνει διάφορες καθημερινές 

ανθρώπινες δραστηριότητες όπως είναι η διασκέδαση και ο ελεύθερος χρόνος, τα 

επαγγέλματα, η θρησκεία, η θνησιμότητα, οι τεχνολογικές αλλαγές, η εκπαίδευση και 

η κατοικία. Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή της οικογένειας και πιο συγκεκριμένα των 

οικογενειακών σχέσεων, των οικονομικών, της εκπαίδευσης των μελών μιας 

οικογένειας, την καθημερινή ζωή, τα φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. 

κληρονομικότητα), την εγκατάσταση ή τις μετακινήσεις και την κοινωνικοπολιτική 

της δραστηριότητα. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία είναι η τοπική κοινωνία και 

περιλαμβάνει ως θεματικούς άξονες την οικονομία, την πολιτική, τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά όπως η γεννητικότητα και τα γενικά γνωρίσματα (π.χ. παράγοντες 

ανάπτυξης) (Ρεπούση, 2000: 105-108). 

Όλα τα παραπάνω θέματα είναι εξίσου σημαντικά και ενδιαφέροντα. Σημαντικό όμως 

είναι να γίνει επιλογή του καταλληλότερου θέματος προς διερεύνηση μέσα στα 

πλαίσια της σχολικής τάξης. Καθοριστικοί παράγοντες ώστε να συμβεί αυτό είναι 

πρώτα από όλα να είναι ενδιαφέρον το θέμα τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για 

τους μαθητές που θα πραγματοποιήσουν την έρευνα. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι 

να υπάρχουν οι απαραίτητες πηγές και να είναι διαθέσιμες και προσιτές για χρήση 

από τους ερευνητές αλλά και οι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία να προσφέρουν 

πληροφορίες για μελέτη γύρω από το θέμα που ενδιαφέρει τους μελετητές (Ρεπούση 

2000: 592-597). 
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1.1.5 ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Ιστορικές μαρτυρίες ή αλλιώς πηγές είναι τα ίχνη που άφησαν οι άνθρωποι στο 

παρελθόν και αναφέρονται σε όσα συνέβησαν σε έναν συγκεκριμένο χώρο και χρόνο  

και παρέχουν ποικιλία πληροφοριών. Η αξία των πηγών για την εκπαίδευση είναι 

μεγάλη και φυσικά δεν μένει ανεκμετάλλευτη από τους εκπαιδευτικούς, καθώς δεν 

συμβάλει μόνο στην ανακάλυψη της ιστορικότητας αλλά παρέχει πολλά οφέλη στους 

μαθητές όπως το να εξασκούνται πάνω στην ιστορική έρευνα και να καλλιεργούν την 

κριτική τους σκέψη. Ο κριτικός προβληματισμός είναι ένα σημαντικό προσόν το 

οποίο πρέπει να αυξάνουν οι μαθητές, αφού είναι χρήσιμος σε πολλούς τομείς τόσο 

της εκπαίδευσης όσο και της προσωπικής-κοινωνικής τους ζωής. Για αυτό τον λόγο 

οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν στρατηγικές διδασκαλίας οι οποίες ζητούν από τους 

μαθητές να εργαστούν, να μελετήσουν, να κατανοήσουν, να κρίνουν – να αξιολογούν 

και να συγκρίνουν (Ρεπούση, 2000: 601-603). 

Οι βασικότεροι στόχοι γύρω από την χρήση των πηγών για ιστορική έρευνα είναι να 

μάθουν οι μαθητές να τις αναζητούν, να τις επεξεργάζονται και να μπορούν να 

διατυπώσουν συμπεράσματα. Ο κύριος στόχος τους όμως και αυτός που ασκεί τους 

μαθητές ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια πάνω στην ιστορική έρευνα 

είναι ο δεύτερος, δηλαδή η επεξεργασία-ανάγνωση των πηγών. Κατά την διαδικασία 

αυτή οι μαθητές καλούνται να ακολουθήσουν μια σειρά από διαδικασίες. Αρχικά, 

πρέπει να γίνει η τοποθέτηση των πηγών στο ιστορικό πλαίσιο δηλαδή να βρεθεί 

ποιος τις δημιούργησε, πότε, γιατί και που απευθύνονται (Λεοντσίνης, Ρεπούση, 

2001: 66-68). Έπειτα, έρχεται η ταξινόμηση των πηγών ανάλογα με τον χώρο, τον 

χρόνο και το είδος τους: 

 Γραπτές: δημοσιευμένες ή αδημοσίευτες, πρωτογενείς ή δευτερογενείς π.χ. 

ημερολόγια, δημόσια έγγραφα, αφηγήσεις, αθρογραφία 

 Προφορικές: προφορικές μαρτυρίες 

 Υλικές ή άυλες 

 Ηχητικές: ηχογραφημένες μαρτυρίες όπως τραγούδια, εκπομπές, σημόσιοι 

λόγοι 

 Φωτογραφικές: οπτικά ντοκουμέντα 

 Κινηματογραφικές: ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικά έργα 

 Ηλεκτρονικές: διαδίκτυο, πολυμέσα, cd rom 

 Διαγράμματα και στατιστικοί πίνακες 

 Πηγές του τόπου όπως τοπωνύμια, κτίρια, μνημεία και μουσεία 

 Χάρτες: τοπογραφικοί, γεωμορφολογικοί κτλ 

 Αντικείμενα τέχνης και καθημερινής ζωής 

Στην συνέχεια, έρχεται η κατανόηση των πηγών, όπου γίνεται προσπάθεια να 

κατανοηθούν οι ιστορικές έννοιες, οι αξίες που προωθούνται, τα κίνητρα που 

φαίνονται και τα συμπεράσματα που εξάγονται από τις πηγές αυτές. Τέλος, είναι η 

αξιολόγηση των πηγών ως ιστορικών μαρτυριών, δηλαδή εξετάζεται αν είναι 

γνωστές, αντιπροσωπευτικές και αν τα όσα υποστηρίζουν φαίνονται μέσα από αυτές. 
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Σημαντικό όμως είναι όταν χρησιμοποιούνται πηγές να έχει γίνει έλεγχος της 

αξιοπιστίας τους και της καταλληλότητας τους για τον μάθημα. Οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να προσέξουν την μεθοδολογία και τις πρακτικές που θα αναπτύξουν οι 

μαθητές κατά την αξιοποίηση των πηγών στην διδακτική πράξη, έτσι ώστε να 

γεννηθούν τα κατάλληλα κριτικά ερωτήματα και έπειτα να οδηγηθούν στην 

κατανόηση και τα συμπεράσματα των πηγών αυτών (Λεοντσίνης, Ρεπούση 2001: 68, 

Ρεπούση, 2000: 599-600). 
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1.1.6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Η σχέση της γενικής με την τοπική ιστορία αποτελεί μια σχέση αμοιβαίων 

ανταλλαγών, η οποία ξεκίνησε γύρω στον 19
ο
 αιώνα όταν έκανε την εμφάνιση της η 

τοπική ιστορία στον δυτικό πολιτισμό. Οι δύο αυτοί τύποι ιστοριών έχουν 

διαφορετικό περιεχόμενο αλλά συχνά οι στόχοι τους μπορεί να μοιάζουν. Η τοπική 

ιστορία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία την ξεχωρίζουν από την γενική, όπως 

είναι για παράδειγμα το γεγονός πως αυτή ασχολείται με έναν τόπο και τις 

δραστηριότητες των ανθρώπων μέσα στον τόπο αυτό. Ενώ η γενική ιστορία μπορεί 

να αναφέρεται σε διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς κάθε φορά.  Η τοπική 

ιστορία σε αντίθεση με την γενική έχει σε μεγαλύτερο βαθμό στοιχεία του τόπου και 

παρουσιάζει ποικιλία παλαιότερων και νεότερων προσεγγίσεων, οι οποίες 

προέρχονται τόσο από την λόγια ιστοριογραφία όσο και από την νέα ιστορία 

(Λεοντίνης, Ρεπούση, 2001: 13). Τέλος διαφορές ανάμεσα στους δύο αυτούς τύπους 

ιστορίας υπάρχουν σε υψηλό βαθμό στον τρόπο διδασκαλία τους. 

Η γενική ιστορία ακολουθεί πιστά το αναλυτικό πρόγραμμα και το σχολικό 

εγχειρίδιο, δηλαδή τα θέματα της είναι ήδη καθορισμένα. Επιπλέον η γενική ιστορία 

έχει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, οι οποίοι είναι και αυτοί 

προκαθορισμένοι με βάση το σχολικό εγχειρίδιο. Γι’ αυτόν τον λόγο η διδασκαλία 

είναι κατά κύριο λόγο δασκαλοκεντρική και ζητά από τους μαθητές να 

ακολουθήσουν μεθόδους αποστήθισης. Αλλά και η αξιολόγηση του μαθήματος της 

γενικής ιστορίας είναι κατά κάποιον τρόπο   μονόδρομη, χρησιμοποιεί δηλαδή τεστ 

και διαγωνίσματα γιατί έχει ως στόχο μόνο να ελέγξει αν επιτεύχθηκαν τα 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Από την άλλη, η τοπική ιστορία ακολουθεί διαφορετική πλεύση στον τρόπο με τον 

οποίο διδάσκεται. Πρώτα από όλα, τα θέματα της δεν είναι καθορισμένα αλλά 

επιλέγονται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Επιπλέον, ο 

εκπαιδευτικός έχει απλά καθοδηγητικό και βοηθητικό ρόλο, καθώς αφήνει τους 

μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους την νέα γνώση ακολουθώντας απλά τις οδηγίες 

του δασκάλου .Επίσης χρησιμοποιείται συχνά η μέθοδος project, ώστε οι μαθητές να 

μάθουν να ερευνούν και να βρίσκουν μόνοι όσα τους ενδιαφέρουν μέσα από 

σχεδιασμένα προγράμματα project, τα οποία έχουν συγκεκριμένους μαθησιακούς 

στόχους. Η διδασκαλία της τοπικής ιστορία δίνει επιπλέον την δυνατότητα να 

πραγματοποιηθεί η διαδικασία της μάθησης έξω από το σχολική τάξη, όπως για 

παράδειγμα σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους. Όσο αναφορά την αξιολόγηση, 

στο μάθημα της τοπικής ιστορία, γίνεται σε όλη του την διάρκεια από την αρχή μέχρι 

το τέλος, και ελέγχει εάν οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες και αξίες καθώς εργάζονται 

πάνω στο θέμα τους. Βασικοί στόχοι της τοπικής ιστορίας στην διδακτική πράξη 

πέρα από το θέμα που επιλέγεται είναι η διαμόρφωση κριτικής σκέψης και ιστορικής 

συνείδησης (Βαϊνά, 1997: 17, 103, Λεοντσίνης, 1996: 51, 55, 57, 95, 104, 169). 
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1.1.7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η τοπική ιστορία απαιτεί έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης μέσα από την 

διδακτική πράξη καθώς οι στόχοι τους οποίους επιθυμεί να πετύχει, όπως έχουμε ήδη 

προαναφέρει, είναι να αποκτήσουν οι μαθητές κριτική σκέψη και ιστορική 

συνείδηση. Έτσι, το μάθημα της τοπικής ιστορίας είναι μαθητοκεντρικό και 

ακολουθεί πολλές φορές ομαδοσυνεργατικές μεθόδους, μέσα από τις οποίες οι 

μαθητές συνεργάζονται προκειμένου να κατακτήσουν την γνώση όλοι μαζί σαν 

ομάδα. Ο εκπαιδευτικός κατά την διδακτική ώρα βγαίνει από το επίκεντρο της 

διδασκαλίας που μέχρι παλιότερα ήταν και αποκτά καθοδηγητικό ρόλο. Πιο 

συγκεκριμένα, δίνει συμβουλές και κατευθύνει τους μαθητές χωρίς να τους 

παρουσιάζει την νέα γνώση. Αφήνει δηλαδή τους μαθητές να την ανακαλύψουν μόνοι 

τους (Λεοντσίνης 1996: 95,174) 

Το γεγονός πως η τοπική ιστορία ως μάθημα δεν έχει σχολικό εγχειρίδιο είναι ένα 

θετικό προσόν το οποίο βοηθά τους μαθητές να ξεφύγουν από τις πρακτικές της 

μηχανικής αποστήθισης που μέχρι τώρα ακολουθούσαν, αφού η διδασκαλία της 

τοπικής ιστορίας στηρίζεται στην έρευνα και την επαφή των μαθητών με πηγές και 

τόπους (π.χ. αρχαιολογικούς χώρους) τα οποία μιλούν για την ιστορία. Με αυτόν τον 

τρόπο οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από μια ενδιαφέρουσα διαδικασία, η οποία 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και στηρίζεται  σε προϋπάρχουσες γνώσεις τους 

(Λεοντσίνης, 1996: 57). 

Σημαντική είναι η επιλογή της θεματικής ενότητας με την οποία θα ασχοληθούν οι 

μαθητές στο μάθημα της τοπικής ιστορίας.. Η επιλογή αυτή γίνεται από τον 

εκπαιδευτικό ο οποίος λαμβάνει υπ’ όψη του μια σειρά από δεδομένα τα οποία θα τον 

οδηγήσουν στην σωστή απόφαση. Κάποια από αυτά είναι ο διαθέσιμος χρόνος, η 

δυνατότητες της σχολικής ομάδας, το ιστορικό κεφάλαιο της περιοχής και οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Όλα αυτά θα διαμορφώσουν το ιστορικό 

ερώτημα με το οποίο θα ασχοληθούν οι μαθητές στα πλαίσια ενός θέματος της 

τοπικής ιστορίας. (Ρεπούση, 2000: 592). 

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης του θέματος όμως μπορεί να προκύψουν κάποια 

προβλήματα. Ένα πιθανό πρόβλημα μπορεί να είναι η αναζήτηση και η αξιολόγηση 

των πηγών που θα δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες γύρω από το συγκεκριμένο 

θέμα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσέξει ώστε οι μαθητές να μπορούν να 

αξιοποιήσουν σωστά τις πηγές, χρησιμοποιώντας τις ως εκπαιδευτικό υλικό 

(Ρεπούση, 2000: 593). Όταν αυτό θα είναι εφικτό, τότε οι πηγές θα συμβάλλουν ώστε 

ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει πρωτότυπες μορφές διδασκαλίας 

προσαρμοσμένες στην σχολική πραγματικότητα, με κύριους στόχους την ιστορική 

γνώση και κατανόηση της ιστορίας που ερευνούν και την εγκυρότητα αλλά και 

συγκεκριμενοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Το ίδιο συμβαίνει και με την 

επίσκεψη των μαθητών σε μουσεία για παράδειγμα, αφού η τοπική ιστορία μεταφέρει 

το πλαίσιο της έρευνας της και έξω από το σχολείο. 
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1.1.8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές προτάσεις προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας τις οποίες 

μπορεί να ακολουθήσει ένας εκπαιδευτικός, ώστε να διδάξει ένα θέμα τοπικής 

ιστορίας, πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, ο οποίος όμως μπορεί να έχει 

εμπλουτιστεί με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η  πρώτη πρόταση είναι η 

συγκριτική μελέτη του τόπου που εξετάζεται με έναν άλλον τόπο, ο οποίος έχει 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Η δεύτερη πρόταση βασίζεται στην εκ παραλλήλου 

προσέγγιση της τοπικής ιστορίας με γειτονικούς ή άλλους λαούς. 

Η συγκριτική μελέτη εστιάζει σε νέα εκπαιδευτικά δεδομένα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει την έρευνα της τοπικής ιστορίας όταν αυτή 

παρουσιάζει έλλειψη πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μελετούν 

χαρακτηριστικά της περιόδου που εξετάζουν με βάση έναν άλλον τόπο και γνωρίζουν 

στοιχεία του που μπορεί όμως να ανταποκρίνονται και στον δικό τους. Η πρόταση 

αυτή έχει οικουμενικό χαρακτήρα και προωθεί την διεθνικότητα. 

Η δεύτερη πρόταση, η οποία αναφέρεται στην μελέτη τόπου παράλληλα με έναν 

άλλον γειτονικό ή όχι τόπο, δεν συγκρίνει τους δύο αυτούς τόπους αλλά τους μελετά 

ταυτόχρονα ώστε να γίνει αντιληπτή η ιστορική πορεία δύο λαών παράλληλα σε έναν 

ιστορικό ορίζοντα. Η πρόταση αυτή φαίνεται να είναι κατάλληλη κυρίως για 

διαπολιτισμικές τάξεις, γιατί δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουν οι αλλοδαποί 

μαθητές την τοπική ιστορία της χώρας καταγωγής τους αλλά και την χώρα όπου 

κατοικούν. Αλλά και το αντίθετο, δηλαδή οι ντόπιοι μαθητές να γνωρίσουν την 

τοπική ιστορία της χώρας τους αλλά και των αλλοδαπών συμμαθητών τους. Έτσι, 

γίνεται προσπάθεια πέρα από τις ιστορικές γνώσεις, να εξαλειφθεί ο ρατσισμός και η 

ξενοφοβία μεταξύ των μαθητών (Βαϊνά, 1997: 109-114). 

  



 
16 

 

1.1.9 ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Όπως σε κάθε διδακτική πράξη έτσι και στην διδασκαλία της τοπικής ιστορίας 

απαραίτητο στάδιο της είναι η αξιολόγηση του μαθήματος. Σκοπός της είναι να 

εξετάσει εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή της διδασκαλίας. Για 

παράδειγμα, αν οι μαθητές καλλιέργησαν ιστορική συνείδηση και αν ανέπτυξαν την 

κριτική τους σκέψη κατά την διάρκεια της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας, ύστερα 

από τις πρακτικές που ακολούθησε ο εκπαιδευτικός και έπειτα από τις 

δραστηριότητες που πραγματοποίησαν στα πλαίσια της μάθησης.  

Η αξιολόγηση του μαθήματος της τοπικής ιστορίας λαμβάνει κατά κύριο λόγο υπό 

όψη της την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, το ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές 

για διερεύνηση, το επίπεδο της κριτικής επεξεργασίας των πηγών και τις γενικότερες 

δεξιότητες τους γύρω από την μέθοδο της έρευνας και της κατανόησης των πηγών. 

Επίσης, η αξιολόγηση δεν νοιάζεται μόνο για την απόκτηση γνώσεων, αλλά και για 

την διαδικασία που αυτές κατακτήθηκαν. Για αυτόν τον λόγο, σε ένα πρόγραμμα 

τοπικής ιστορίας περιλαμβάνονται τρείς φάσεις αξιολόγησης, η διαγνωστική, η 

διαμορφωτική και η συλλογική (Λεοντσίνης, 2001). 

Η διαγνωστική αξιολόγηση είναι αυτή που πραγματοποιείται στην αρχή της 

διδασκαλία και ο ρόλος της είναι να εξετάζει ο εκπαιδευτικός τυχόν δυσκολίες και 

προβλήματα που υπάρχουν τόσο γύρω από τους μαθητές όσο και από τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό. Για παράδειγμα, εξετάζει εάν οι μαθητές έχουν κάποιες αδυναμίες στην 

κατανόηση ιστορικών εννοιών. Η αξιολόγηση αυτή είναι σημαντική γιατί βοηθά τον 

εκπαιδευτικό στο έργο του, καθώς του προσφέρει στοιχεία του πλαισίου στο οποίο θα 

πραγματοποιήσει την διδασκαλία του και έτσι θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει 

πιθανά εμπόδια. 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση, πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του προγράμματος 

και έχει ως σκοπό να ελέγχει την πορεία και την πρόοδο του προγράμματος, έτσι 

ώστε να γνωρίζει συνεχώς ο εκπαιδευτικός όταν προκύπτουν τυχόν προβλήματα και 

να τα επιλύει. Επίσης, αυτή η φάση αξιολόγησης είναι χρήσιμη και για τους μαθητές, 

επειδή τους προσφέρει την δυνατότητα να γνωρίζουν σε τι επίπεδο βρίσκονται, εάν 

έχουν κάποιες αδυναμίες να δουν που ακριβώς βρίσκονται αυτές και να γνωρίζουν 

που πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση ώστε να διορθωθούν. Επομένως, η 

διαμορφωτική αξιολόγηση είναι αυτή που συμβάλει στην βελτίωση του 

προγράμματος. 

Η τελευταία φάση αξιολόγησης είναι η συνολική και είναι απαραίτητη για την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. Στην φάση αυτή γίνεται έλεγχος στον τέλος του 

προγράμματος και εξετάζεται αν επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι και σε τι βαθμό. 

Επίσης, λειτουργεί και σαν ανατροφοδότηση σε περίπτωση που το πρόγραμμα 

επαναληφθεί. Τέλος, είναι πολύ χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό, καθώς μέσα από αυτή 

πραγματοποιεί την αυτοαξιολόγηση του. 

  



 
17 

 

1.2 Η ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ 19
ΟΥ

- ΜΕΣΑ 20
ΟΥ

 

ΑΙΩΝΑ 

1.2.1 Η ΦΛΩΡΙΝΑ 

Ο νομός της Φλώρινας τοποθετείται στην βορειοδυτική περιοχή της Ελλάδας και 

αποτελεί έναν από τους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Συνορεύει με τον 

νομό της Κοζάνης, της Πέλλας και της Καστοριάς καθώς και με τις γειτονικές χώρες 

την Αλβανία και την ΠΓΔΜ. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής της Φλώρινας 

είναι οι έξι λίμνες (μικρή και μεγάλη Πρέσπα, Βεγορίτιδα, Ζάζαρη, Πέτρες και 

Χειμαδίτιδα) που διαθέτει αλλά και οι αρκετοί μικροί ποταμοί. Το κλίμα του νομού  

αποτελείται από ψυχρούς χειμώνες και θερμά καλοκαίρια. Χαρακτηριστικός για την 

πόλη είναι ο χειμώνας καθώς ο δείκτης θερμοκρασίας πέφτει πολύ χαμηλά σε 

συνδυασμό με τις έντονες χιονοπτώσεις (Τσεκουνάρης, 2002, 24). Επίσης ο νόμος 

Φλώρινας καλύπτεται κυρίως από ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις κατά 80% 

περίπου. Στα ανατολικά του βρίσκεται ο Βόρρας και στα δυτικά και βορειοδυτικά του 

ο Βαρνούντας και το Βέρνο. Ανάμεσα στα δύο όροι εκτείνεται η πεδιάδα της 

Φλώρινας. Σημαντικό είναι να τονιστεί η ποικιλία ορυκτών σε σημαντικές ποσότητες 

που υπάρχει στο υπέδαφος του νομού, όπως είναι γρανίτες, χαλαζιακές κροκάλες, 

φυσικά αέρια και λιγνίτης (Σίσκος, 2002: 282) 

Η ονομασία της Φλώρινας ευθύνεται σε τρείς πιθανές εκδοχές, οι οποίες 

απασχόλησαν πολλούς ερευνητές ανά διαστήματα. Η πρώτη υπόθεση υποστηρίζει 

πως η ονομασία προέρχεται από μια αρχαία παράδοση, κατά την οποία η πόλη ανήκε 

σε δύο βασιλόπουλα τον Φλώρη και τον Λέρη. Η δεύτερη υπόθεση λέει πως η 

προέλευση του ονόματος οφείλεται στην λέξη Φιλύρα που σήμαινε Φλαμουριά και το 

δέντρο αυτό ευδοκιμούσε και ευδοκιμεί στην περιοχή. Τέλος, η Τρίτη εκδοχή 

υποστηρίζει πως η ονομασία της πόλη προέρχεται από την λέξη χλωρίδα. 

(Τσεκουνάρης, 2002: 24) 

Όσο αναφορά το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής της Φλώρινας και το 

υδρογραφικό της δίκτυο, χαρακτηρίζεται από ψηλά βουνά, λόφους και πεδιάδες 

καθώς και από αρκετές λίμνες, ρέματα και ποταμούς. Ο τόπος αυτός ήδη από την 

πρώιμη νεολιθική εποχή (5800-5300 π.Χ.) αποτέλεσε μια περιοχή με έντονη 

ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι οικισμοί που φαίνεται να δημιουργήθηκαν πρώτοι 

ήταν αυτοί της Μελίτης, του Αρμενοχωρίου, του Αγίου Παντελεήμονα, των Αγίων 

Αναργύρων και του Βαρικού (Αλιμπάκη-Ακαμάτη, Αδάμ Βενέλη, 2002: 40).  

Η Φλώρινα με την απελευθέρωση της το 1912 αρχίζει να αναπτύσσεται ιδιαίτερα, 

κυρίως μετά την διαμόρφωση των συνόρων της. Κατά την μεσοπολεμική πείοδο, η 

οικονομική και κοινωνική της δομή ξεκινά να μεταβάλλεται, ενώ ταυτόχρονα 

μετασχηματίζεται η οργάνωση του χώρου της. Τον 19
ο
 αιώνα οι οικονομικές και 

εμπορικές εργασίες γίνονται εντονότερες και οι βασικές εργασίες της πόλης φαίνεται 

να είναι η εμπορία σίτου και ξύλου αλλά και η μεταποίηση σιδήρου. 
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Η οικονομία της περιοχής έχει διαμορφωθεί με βάση την γεωγραφική της θέση, την 

μορφολογία του εδάφους της και του ορυκτού της πλούτου. Συγκεκριμένα την 

περίοδο του 19
ου

 με 20
ο
 αιώνα η κυριότερη ενασχόληση των κατοίκων της Φλώρινας 

ήταν η καλλιέργεια της γης και ιδιαίτερα η καλλιέργεια σίτου, χόρτου, άχυρου, 

αραβόσιτου και κρίθης. Επίσης καλλιεργούσαν όσπρια όπως φασόλια και φακές, τα 

οποία αποτελούσαν βασικοί τροφή των κατοίκων για τον χειμώνα. Σημαντική ήταν 

επιπλέον η καλλιέργεια της γλυκιά κόκκινης πιπεριάς Εκτός όμως από την γεωργία, 

εξίσου σημαντική ήταν η κτηνοτροφία, τα επαγγέλματα που είχαν σχέση με την 

μεταφορά και τις συγκοινωνίας και τα επαγγέλματα τα οποία προσέφεραν στους 

ανθρώπους χρήσιμα αντικείμενα ή αντικείμενα λατρευτικής σημασίας (Σίσκος, 2002: 

282-287). 

Με βάση τα χαρακτηριστικά της περιοχής της Φλώρινας τόσο από γεωμορφολογική 

όσο και από ιστορική άποψη αλλά και εξαιτίας των αναγκών των κατοίκων της 

περιοχής, τα κυριότερα επαγγέλματα που υπήρξαν κατά των 19
ο
 με μέσα 20

ου
 αιώνα 

ήταν τα εξής: 

 Οι κτιστάδες 

 Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι 

 Οι αργυροχρυσοχόοι 

 Οι καλαθοπλέκτες 

 Οι κηροπλέκτες 

 Οι αγγειοπλάστες 

 Οι ξυλουργοί 

Υπήρχαν όμως και άλλα με μικρότερη απήχηση αλλά σημαντική αξία για τους 

κατοίκους της περιοχής, όπως ήταν τα λατομεία και η κεραμοποιεία. 
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1.2.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 

Στην Φλώρινα κυριαρχούν τα ξύλινα σπίτια, τα οποία είναι αραιοκτισμένα και 

ακολουθούν βαλκανικού τύπου αρχιτεκτονική. Επίσης, μεγάλος αριθμός των κτιρίων 

της πόλης, δημοσίων και μη, έχουν κλασσικές και νεοκλασικές επιρροές. Τον 19
ο
 και 

20
ο
 αιώνα σημαντική ήταν η προσφορά των κτιστάδων στην πόλη. Οι κτιστάδες 

ανέπτυξαν το επάγγελμα τους εξαιτίας της ανάγκης για εργασία που προέκυψε στους 

κατοίκους ορεινών περιοχών ή περιοχών με ελάχιστη ή καθόλου καλλιεργήσιμη γη. 

Μαζί τους συνεργάζονταν ζωγράφοι και καλλιτέχνες λιθοξόοι, οι οποίοι για τους 

ίδιους λόγους με τους κτιστάδες ασχολήθηκαν με τις τέχνες αυτές. Χωριά κτιστάδων 

- μαστοροχώρια  χαρακτηρίστηκαν το Λέχοβο, το Φλάμπουρο και η Δροσοπηγή ή 

αλλιώς τα αρβανίτικα χωριά, τα οποία δημιουργήθηκαν τον 18
ο
 με 19

ο
 αιώνα από 

κυνηγημένους Ηπειρώτες Αρβανιτόβλαχους, οι οποίοι έφεραν μαζί τους τις 

παραπάνω τέχνες.  

Η οικοδομική τέχνη συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό τόσο στην τοπική οικονομία όσο και 

στην αρχιτεκτονική μορφή της πόλης της Φλώρινας κατά τους αιώνες 19
ο
 και 20

ο
. Τα 

έργα των κτιστάδων ήταν από δημόσια, όπως σχολεία, μέχρι ιδιωτικά, όπως 

αποθήκες. Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή των κτιρίων ήταν 

τοπικά και ήταν επηρεασμένα από την οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη σε 

συνδυασμό με το κοινωνικό του επίπεδο, την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.  

Συνήθως το επάγγελμα των κτιστάδων απαιτούσε από τους ανθρώπους που το 

ακολουθούσαν να ξενιτεύονται για κάποια διαστήματα, έτσι ώστε να έχουν εργασία. 

Η περίοδος που έφευγαν οι κτιστάδες από τα σπίτια τους για δουλειά ήταν γύρω στο 

Πάσχα και η επιστροφή τους ήταν κατά τον  Νοέμβριο. Η διαμονή και η διατροφή 

τους τις περισσότερες φορές ήταν μέλημα των νοικοκυρών των σπιτιών που οι 

κτιστάδες είχαν πάει να φτιάξουν, και περιλαμβανόταν στην οικονομική συμφωνία 

που έκλιναν μεταξύ τους. Το επάγγελμα αυτό αποτελούταν από παρέες-ομάδες, μέσα 

στις οποίες το κάθε μέλος είχε μια ειδικότητα. Άλλος ήταν ο τζακάς, άλλος ο 

υδραυλικός, άλλος ο μπογιατζής και άλλος ο ξυλογλύπτης. Η σπουδαιότερη όμως 

ειδικότητα ήταν αυτή του πελεκητή της πέτρας. 

Το επάγγελμα των κτιστάδων όμως άρχισε να παρακμάζει όταν οι «παρέες» άρχισαν 

να διαλύονται εξαιτίας προβλημάτων που προέκυπταν, όπως μεταφορικών 

προβλημάτων. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν και τα ρεύματα μετανάστευσης στην Γερμανία 

και την Αυστραλία, όπου έφυγε από την Ελλάδα μεγάλος αριθμός νέων αντρών που 

θα ασκούσαν την δουλειά αυτή. Επίσης, η υποχρέωση ασφάλισης ήταν άλλος ένας 

λόγος, καθώς απέτρεψε την πρόσληψη προσωπικού. Τέλος, τα υλικά που ξεκίνησαν 

να χρησιμοποιούνται αργότερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των κοινωνιών για 

την δημιουργία κτιρίων άλλαξαν, πράγμα που σήμαινε πως οι πετροχτιστάδες-

κτιστάδες δεν χρειάζονταν πια. Έτσι, το επάγγελμα αυτό σταδιακά εξαφανίστηκε και 

την θέση του πήραν άλλα με πιο σύγχρονες μεθόδους. (Μηλιατζίδου-Ιωάννου, 2002α: 

188-197). 
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1.2.4 ΑΓΡΟΤΕΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 

Η οικονομία της Φλώρινας την περίοδο του 19
ου

 αιώνα μέχρι τα μέσα του 20
ου

 ήταν 

αγροτική. Οι κάτοικοι της πόλης της Φλώρινας αλλά και των χωριών της 

ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά όπου κυριαρχούσε η 

κτηνοτροφία γιδοπροβάτων. Αντίθετα, στα χωρία που ήταν στον κάμπο η 

κτηνοτροφία αγελάδων υπερίσχυε αλλά παρατηρείται πως η γεωργία είναι ίσως πιο 

έντονη από την κτηνοτροφία καθώς οι πεδιάδες στις οποίες ζούσαν δεν μπορούσαν να 

μείνουν ανεκμετάλλευτες. Πάντα όμως οι δύο αυτές εργασίες συνδυάζονταν η μια με 

την άλλη και αλληλοσυμπληρώνονταν. Οι γεωργοί ανάλογα την περιοχή του Νομού 

καλλιεργούν φασόλια, πατάτες, πιπεριές, σταφύλια, φράουλες, κεράσια, σιτάρι, 

κριθάρι, καλαμπόκι κ.ά. και οι κτηνοτρόφοι εκτρέφουν κατά κύριο λόγο πρόβατα και 

κατσίκια σε πεδινές αλλά κυρίως σε ορεινές περιοχές (π.χ. Κέλλη) και αγελάδες κατά 

πλειονότητα σε πεδινές περιοχές, αφού δεν υπάρχει πεδινό χωριό της Φλώρινας που 

να μην εκτρέφει αγελάδες (π.χ. Αμμοχώρι).  Η φροντίδα οικόσιτων ζώων όπως οι 

κότες συνήθως δεν έλειπε από κανένα σπίτι. Συχνά όμως, μόνο η ενασχόληση με την 

γη και τα ζώα και παραγωγή αγαθών από αυτά  δεν έφταναν για να καλύψουν τις 

ανάγκες των νοικοκυριών και έτσι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι κατέφευγαν στο 

εμπόριο, ώστε να πουλήσουν μέρος της παραγωγής τους. Διαφορετικά, ασχολούνταν 

και με άλλα επαγγέλματα, όπως έκανα πολλές φορές οι κάτοικοι ορεινών ή άγονων 

χωριών. Κάποιες από τις ασχολίες αυτές ήταν η μελισσοκομία και οι οικοδομικές 

εργασίες. Συμπερασματικά, την οικονομία της περιοχής της Φλώρινας χαρακτηρίζει 

κυρίως η γεωργία και η κτηνοτροφία
1
.  

 

 

  

                                                           
1
 Ορισμένα από τα δεδομένα για τους αγρότες  προέρχονται από προσωπική μαρτυρία του Γεώργιου 

Νεδέλκου.  
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1.2.5 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

Η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας είναι μια από της κυριότερες τέχνες της Φλώρινας, 

την οποία ασκούσαν κατά κύριο λόγο οι κάτοικοι του Νυμφαίου και του Πισοδερίου. 

Τα χωριά αυτά αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από μετανάστες της Νικολίτσας και 

της Μοσχόπολης, οι οποίοι θεωρούνται «δάσκαλοι» της τέχνης αυτής στους ντόπιους 

της περιοχής της Φλώρινας. Οι χρυσικοί λοιπόν, ή πιο σωστά ασημιτζήδες, ήταν 

πλανόδιοι και πήγαιναν σε παζάρια ή εμποροπανηγύρεις με σκοπό να πουλήσουν τα 

αντικείμενα που έφτιαχναν. Τα έργα τους προορίζονταν για εκκλησιαστική και 

κοσμική χρήση.  

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούσαν για να τα κατασκευάσουν ήταν επηρεασμένες από 

τα υλικά, την εποχή, τις συνθήκες, την φαντασία και τις ικανότητες του τεχνίτη. 

Πάνω από όλα όμως από την οικονομική κατάσταση του πελάτη. Οι τεχνικές αυτές 

ήταν ποικίλες, όπως η χαρακτή, η κτυπητή, η φουσκωτή, η τρυπητή ή στον αέρα, η 

συρματερή ή φουρφουρένια, η προσθετική, η καρφωτή, το σαβάτι (χημική μέθοδος), 

με σμάλτο, της αλυσίδας και πολλές άλλες. Οι τεχνικές αυτές πολλές φορές σε 

καιρούς ευημερίας συνδυάζονταν και βρίσκονταν μικτές σε ένα αντικείμενο . 

Η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας μεταβιβαζόταν κληρονομικά συνήθως και δεν ήταν 

αποδεκτός ένας νέος για γάμο εάν δεν περνούσε για λίγο χρονικό διάστημα από τον 

πάγκο του χρυσικού. Επίσης, οι αργυροχρυσοχόοι συνδέθηκαν με εθνικούς αγώνες 

κατά τον 19
ο
 μέχρι και τα μέσα του 20

ου
 αιώνα, εξαιτίας της δυνατότητας τους να 

μεταφέρουν μηνύματα στο κασελάκι τους. Στο κασελάκι αυτό ήταν τα εργαλεία τους 

ή σε κάποιο δασάκι, μέσα στα οποία μετέφεραν εκτός από τα εργαλεία τους και τις 

παραγγελίες που θα παρέδιδαν καθώς και έτοιμα μικροκοσμήματα. Ήταν έξυπνα 

διαμορφωμένα παρά το μικρό τους μέγεθος, με πολλά συρτάρια και κρυψώνες και 

ήταν όμορφα διακοσμημένο ώστε να αντικατοπτρίζει την φήμη του τεχνίτη που το 

κουβαλά. Σήμερα, το κασελάκι αποτελεί σπάνιο κειμ’ηλιο ή μουσειακό είδος. 

Όμως στις αρχές του 20
ου

 αιώνα η τέχνη αυτή άρχισε να παρακμάζει λόγω της 

μηχανοποιημένης μαζικής παραγωγής αλλά και εισαγωγής κοσμημάτων και σκευών. 

Τότε οι αργυροχρυσοχόοι αναγκάστηκαν να σταματήσουν τις περιπλανήσεις και να 

εγκατασταθούν μόνιμα στις πόλεις και τα χωριά όπου είχαν περισσότερη πελατεία. 

(Μηλιατζίδους-Ιωάννου, 2002β: 198-203). 

 

1.2.6 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ-ΒΕΡΓΟΠΛΕΚΤΙΚΗ-ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗ 

Η χορτοπλεκτική τέχνη αναπτύχθηκε στην Φλώρινα εξαιτίας τον λιμνών που  

διαθέτει και τα δασωμένα βουνά, διότι αυτά προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον 

προκειμένου να ευδοκιμήσουν διάφορα φυτά, θάμνοι και δέντρα. Οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούσαν τα κλαδιά αυτών των φυτών/δέντρων/θάμνων, τα οποία είναι 

ιδιαίτερα ευλύγιστα, ώστε να κατασκευάσουν πλεκτά αντικείμενα για ποικίλες 

χρήσεις, όπως  για παράδειγμα για οικοδομικές κατασκευές ή επένδυση των σπιτιών. 

Κατά την δεκαετία του ’50, με την βεργοπλεκτική ασχολούνταν κατά κύριο λόγο οι 
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γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι ψαράδες στον ελεύθερο χρόνο τους για να καλύψουν 

τις ανάγκες του σπιτιού τους ή για να ενισχύσουν το εισόδημα τους. 

Η Φλώρινα χαρακτηρίζεται από υδροχαρή βλάστηση, η οποία προσφέρει την 

ανάπτυξη καλαμιών, ψαθών, βεργών και άλλων φυτών τα οποία είναι ευνοϊκά για 

κατασκευές χορτοπλεκτικής τέχνης. Τα υλικά αυτά είναι πολύτιμα υλικά της φύσης 

και δεν στοιχίζουν τίποτα καθώς φυτρώνουν σε μέρη όπου υπάρχει άφθονο νερό. 

Ονομαστικά κάποια από τα φυτά που χρησιμοποιούνταν για την βεργοπλεκτική λόγω 

της ευλυγισίας τους είναι η κίτρινη καλαμιά, το ραγόζι, το σαζί ή ψαθί, η κάντρα, η 

ιτιά, η λυγαριά, η σίκαλη, η βρίζα, και το κέδρο. Δηλαδή καλάμια, στελέχη σιτηρών, 

βλαστοί, λεπτά κλαδιά, φλούδες και φύλλα ήταν τα υλικά της τέχνης αυτής. Η 

Χειμαδίτιδα και η Ζάζαρη είναι οι λίμνες στις οποίες φύτρωναν τα περισσότερα από 

αυτά και προσέφεραν στους κατοίκους των γύρω χωριών επάρκεια των υλικών 

αυτών. Όμως κατά το 1960 με 1964 ξεκίνησε η αποξήρανση των λιμνών αυτών και 

έτσι μειώνονταν σταδιακά τα υλικά και έτσι οι καλαθοπλέκτες αναγκάζονταν να 

ταξιδεύουν σε άλλες λίμνες, μακρινές ή κοντινές, ώστε να βρουν υλικά για την 

δουλειά τους. 

Όσο αναφορά τον τρόπο του γινόταν η δουλειά αυτή, αρχικά γινόταν η συλλογή των 

υλικών ανάλογα με το φυτό που θα χρησιμοποιούσαν γινόταν και τον κατάλληλο 

μήνα. Έπειτα, γινόταν το ξεφλούδισμα, το οποίο ήταν χρονοβόρο και γινόταν με την 

χρήση κάποιων εργαλείων αλλά και με τα χέρια. Στην συνέχεια ακολουθούσε το 

σχίσιμο του καλαμιού, όσες φορές ήταν αναγκαίο ανάλογα με την κατασκευή. Τέλος, 

η κατασκευή ολοκληρωνόταν με το πλέξιμο. 

Τα εργαστήρια καλαθοπλεκτικής όμως με το πέρασμα του χρόνου μειώνονταν. Οι 

αιτίες ήταν διάφορες. Ένας λόγος ήταν ο θάνατος ή η παραίτηση λόγω ηλικίας 

πολλών. Άλλος λόγος το ότι οι νέοι πλέον δεν ακολουθούσαν το επάγγελμα γιατί δεν 

είχε πολλά οικονομικά κέρδη. Επίσης, η προμήθεια ειδών βεργοπλεκτικής από άλλες 

περιοχές οδήγησε στην σταδιακή συρρίκνωση του επαγγέλματος στην Φλώρινα. 

Ακόμα και στο Βαρικό, το χωριό που θεωρείται ως το πιο παραδοσιακό στο 

επάγγελμα αυτό, αυτοί που ακόμα ασχολούνται με την χορτοπλεκτική είναι 

ελάχιστοι. (Μηλιατζίδου-Ιωάννου, 2002γ: 204-211) 

1.2.7 ΚΗΡΟΠΛΕΚΤΙΚΗ 

Οι κηροπλέκτες είναι ένα επάγγελμα το οποίο στηρίζεται στην μελισσοκομία και την 

παραγωγή κεριού. Οι πλαστικές ιδιότητες του αγνού κεριού σε συνδυασμό με τα 

έθιμα και την θρησκευτική προσήλωση και ευλάβεια ευνόησε το επάγγελμα αυτό. Η 

τέχνη των πλεκτών κεριών ξεκίνησε από το Βυζάντιο και αναπτύχθηκε στην περιοχή 

της Φλώρινας κατά κύριο λόγο ύστερα από την απελευθέρωση της το 1914. Οι 

Μοναστηριώτες είναι αυτοί που εγκαταστάθηκαν σε περιοχές της Φλώρινας και της 

Έδεσσας και μετέδωσαν την τέχνη αυτή.  Ημέρες δόξας το επάγγελμα αυτό γνώρισε 

την εποχή του Μεσοπολέμου μέχρι το 1950. 
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Η τέχνη αυτή είναι κληρονομική, όπως και τα περισσότερα παραδοσιακά 

επαγγέλματα και είχε κλειστό οικογενειακό χαρακτήρα. Οι φάσεις κατασκευής των 

πλεκτών κεριών ήταν κατά βάση δύο, το φτιάξιμο του κέρινου κορδονιού και έπειτα 

το πλέξιμο. Υπήρχαν όμως και άλλες φάσεις μέσα στις δύο αυτές, όταν για 

παράδειγμα ήθελαν να λευκάνουν το κερί. Αυτό γινόταν στην αρχή του καλοκαιριού 

όταν άπλωναν τα τρίμματα του ακατέργαστου κεριού προκειμένου να λευκάνει με 

τον χρόνο κάτω από τον ήλιο. Άλλη μια εργασία-φάση της κατασκευής των πλεκτών 

κεριών ήταν η ετοιμασία του φυτιλιού από καλής ποιότητας λευκό βαμβακόνημα. Για 

κάποιες άλλες φάσεις κατασκευής χρειάζονταν ειδικά εργαλεία όπως καλούπια, 

μικρά κομμάτια ξύλου για το πλέξιμο, διάφορα δοχεία και κουτάλες για το βράσιμο 

και την μετάγγιση του κεριού μαζί με θερμαντικά σώματα όπως η σόμπα. Τα σχέδια 

των πλεκτών κεριών, δηλαδή οι μορφές, οι φόρμες, τα μοτίβα και τα σχήματα, 

δημιουργούνται ξανά και ξανά μέσα στο πέρασμα του χρόνου ανάλογα πάντα τον 

τελικό τους προορισμό. Ανάλογα τον προορισμό τους έχουν και έναν διαφορετικό 

ρόλο που μπορεί να σχετίζεται με λατρευτικά λη νεκρικά έθιμα. 

Η παρακμή του επαγγέλματος της κηροπλεκτικής ξεκίνησε μετά το 1950, όταν έκανε 

την εμφάνιση της η λευκή παραφίνη και η μηχανική μαζική παραγωγή κεριών, η 

οποία κόστιζε φθηνότερα από την κατασκευή χειροποίητων πλεκτών κεριών με αγνό 

κερί. Επιπλέον, όλο και λιγότεροι ακολουθούσαν το επάγγελμα, γεγονός που οδήγησε 

σε έλλειψη εργατικών χεριών με γνώσεις και μεράκι. Παρόλα αυτά η Φλώρινα 

θεωρείται πως έχει την πρώτη θέση στην τέχνη αυτή, καθώς τα κεριά που 

κατασκευάζονται σε αυτήν είναι τα αδιαμφισβήτητα τα καλύτερα. Για αυτόν τον λόγο 

η τοπική κοινωνία κάνει προσπάθειες να τα αναδείξει σε όλη την Ελλάδα ακόμα και 

σήμερα. (Μηλιατζίδου-Ιωάννα, 2002δ: 212-215) 

 

1.2.8 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

Η τέχνη της αγγειοπλαστικής εμφανίστηκε στην Φλώρινα ήδη από τους 

προϊστορικούς χρόνους. Ιδιαίτερα στην περιοχή μεταξύ της Φλώρινας και του 

Αρμενοχωρίου υπάρχει άφθονο χώμα το οποίο είναι κατάλληλο για πηλό. Έτσι, η 

αγγειοπλαστική βρήκε πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί στην πόλη της Φλώρινας. Οι 

αγγειοπλάστες κατασκεύαζαν κυρίως αγγεία οικιακών χρήσεων, αλλά και 

διακοσμητικά αντικείμενα όπως και εθιμικά.  

Οι αγγειοπλάστες δεν είχαν μαγαζιά. Εργάζονταν σε ισόγεια δωμάτια των σπιτιών 

τους και αποθήκευαν το χώμα για τον πηλό στα υπόγεια ή σε καμίνια στην αυλή τους. 

Τα αγγεία που έφτιαχναν τα πουλούσαν είτε στο πεζοδρόμιο των σπιτιών τους είτε σε 

παζάρια ή πανηγύρια χωριών. Τα είδη αγγείων που κατασκεύαζαν ήταν από απλές 

στάμνες για οικιακή χρήση μέχρι πήλινες σφυρίχτρες-σταμνάκια για τα παιδιά. 

Υπήρχαν μικρές, μεσαίες και μεγάλες στάμνες, όπου οι μικρές συνήθως 

χρωματίζονταν και είχαν σχέδια σε αντίθεση με τις μεγάλες που ήταν αχρωμάτιστες. 

Κατασκεύαζαν επίσης διάφορες στάμνες για έθιμα όπως για γάμους ή για κηδείες, 

καλλωπιστικά σταμνάκια, πήλινα κιούπια, τσουκάλια και κατσαρόλες. 
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Την δεκαετία  του 1960 οι αγγειοπλάστες της Φλώρινας άρχισαν να μειώνονται μέχρι 

που στο τέλος της δεκαετίας έκλεισε και το τελευταίο εργαστήριο αγγειοπλαστικής. 

Με αυτόν τον τρόπο, η τέχνη της αγγειοπλαστικής στην Φλώρινα χάθηκε. (Μεκάσης, 

2002: 216-218). 

1.2.9 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΑ 

Το επάγγελμα των ξυλουργών θεωρείται ως το σημαντικότερο, διότι κατασκεύαζαν 

πολλά χρήσιμα αντικείμενα όπως ήταν έπιπλα, πόρτες, κάρα, βαρέλια, διακοσμητικά 

και εκκλησιαστικά έργα. Οι ξυλουργοί είχαν ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στην τέχνη που 

ασκούσαν και έδιναν σαφής οδηγίες στους ξυλουργούς προκειμένου να τους φέρουν 

τα ξύλα που επιθυμούσαν. Πολλές φορές για να είναι σίγουροι ότι θα έχουν αυτά που 

θέλουν ανέβαιναν οι ίδιοι στο βουνό. Ο κάθε ξυλουργός είχε τον πάγκο του στο 

εργαστήρι  του όπου έφτιαχνε τις ξύλινες κατασκευές του με την βοήθεια των 

κατάλληλων αντικειμένων. Εκείνη την εποχή, όποιος ήταν ξυλουργός θεωρούταν πως 

ήξερε να κάνει και πολλές άλλες δουλείες, αφού τις απαιτούσε το ίδιο το επάγγελμα. 

(Μεκάσης, 1993-1996: 122-134) 

1.2.10 ΑΛΛΑ ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 Υπήρχαν όμως και άλλα επαγγέλματα πέρα από αυτά που προαναφέρθηκαν τα οποία 

μπορεί να μην θεωρούνται από τα σημαντικότερα για την περιοχή ή τα πιο 

παραδοσιακά, αλλά έχουν μεγάλη αξία και την τοπική κοινωνία και καλύπτουν τις 

καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων της περιοχής της Φλώρινας. Ορισμένα από τα 

επαγγέλματα αυτά είναι των αμπελουργών , των κεραμοποιών, των αγωγιατών, των 

αμπελουργών των βαρελάδων, των ραφτών, των αρτοποιών, των κατασκευαστών 

ζυμαρικών, των υποδηματοποιών, των οπτικών και των παραγωγών σαπουνιών και 

καλλυντικών (Μεκάσης, 1993-1996, 14,22, 39, 41, 46, 105, 122, 130, 148). 
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2. Β΄ ΜΕΡΟΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
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2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τα φύλλα εργασίας που ακολουθούν προσφέρονται για την διδασκαλία της τοπικής 

ιστορίας στην Στ΄ Δημοτικού με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές παραδοσιακά 

τοπικά επαγγέλματα της Φλώρινας κατά τον 19
ο
 αιώνα και τα μέσα του 20

ου
 αιώνα. Η 

διδασκαλία αυτή είναι προγραμματισμένη για 5 διδακτικές ώρες (όσες ώρες προτείνει 

και το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της ιστορίας για την τοπική ιστορία). 

Κάθε φύλλο εργασίας θα πραγματοποιείται μέσα σε μια διδακτική ώρα, εκτός από το 

φύλλο εργασίας για τους Κτιστάδες, όπου αφιερώνεται άλλη μια ώρα η οποία 

περιλαμβάνει επίσκεψη πεδίου. Οι μαθησιακοί στόχοι που τίθενται προς επίτευξη με 

την βοήθεια των παρακάτω φύλλων εργασίας είναι οι μαθητές να: 

 Γνωρίσουν παραδοσιακά-τοπικά επαγγέλματα του νομού Φλώρινας 

 Κατανοήσουν τους λόγους ύπαρξης των συγκεκριμένων επαγγελμάτων 

εξαιτίας της οικονομίας της περιοχής και της μορφολογίας του εδάφους 

 Γνωρίσουν την διαδικασία που ακολουθούσε κάθε επάγγελμα 

 Μάθουν τα έθιμα του κάθε επαγγέλματος 

 Κατανοήσουν τους λόγους που εξαφανίστηκαν κάποια από τα επαγγέλματα 

 Συγκρίνουν ώστε να βρουν τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχει ένα 

επάγγελμα (που υπάρχει ακόμα) εκείνη την χρονική περίοδο σε σύγκριση με 

το παρόν 

 Γνωρίσουν τους αρχιτεκτονικούς τύπους που κυριαρχούν στην πόλη της 

Φλώρινας 

 Γνωρίσουν τα γεωργικά εργαλεία που χρησιμοποιούνταν την εποχή εκείνη 

 Κατανοήσουν την χρησιμότητα κάθε τύπου αγγείου 

 Μάθουν την διαδικασία παραγωγής καλαθιών 

 Μελετήσουν την σχέση παρελθόντος-παρόντος 

 Συγκρίνουν την σχέση παρελθόντος-παρόντος ώστε να βρουν ομοιότητες και 

διαφορές 

 Μελετήσουν ζητήματα συνέχεια και αλλαγής 

 

Επίσης, οι μαθητές να: 

 Αναπτύξουν την κριτική σκέψη 

 Εξασκηθούν  στον γραπτό λόγο 

 Εξασκηθούν στην κατανόηση και χρήση πηγών 

 Εξασκηθούν στον οπτικό γραμματισμό 
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2.1.1 ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

1. Διάβασε το κείμενο και έπειτα απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν με βάση 

αυτό και όσα παρατηρείς στις αντίστοιχες εικόνες:                               

«Στην Φλώρινα υπάρχουν διάφοροι τύποι σπιτιών. Πριν την απελευθέρωση 

κυριαρχούσαν τα «Λαϊκά» και τα «Μακεδονικού τύπου». Στα πρώτα στεγάζονταν  

αγρότες και κτηνοτρόφοι και στα δεύτερα Αγάδες και Μπέηδες. Τα σπίτια 

«Μακεδονικού τύπου» ήταν συνήθως διώροφα με χαρακτηριστικές εξοχές και 

πολλά παράθυρα στον όροφο, ενώ οι αυλές ήταν εσωτερικές. Μετά την 

απελευθέρωση προστέθηκαν και άλλοι δύο τύποι σπιτιών, τα «Νεοκλασικά» και τα 

«Εκλεκτιστικά». Τα κτίρια αυτά χαρακτηρίζονται από όροφο, ο οποίος περιλαμβάνει 

μπαλκόνι πάνω από την κύρια είσοδο του σπιτιού. Επίσης στα σπίτια αυτά συνήθως 

υπάρχουν σοφίτες και φεγγίτες, ενώ όλα έχουν στέγη με κεραμίδια. Το κυριότερο 

γνώρισμα τον εκλεκτικιστικών κτιρίων είναι η συμμετρία και οι ξυλόγλυπτες διπλές 

πόρτες.» (Καϊμαρά, Τούλιος, 2002: 31-32) 

 

Τι επιρροές έχουν τα κτίρια αυτά;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Συγκριτικά με τα παραπάνω κτίρια, το κτίριο αυτό φαίνεται να έχει κατασκευαστεί 

με διαφορετική αρχιτεκτονική. Ποιά είναι αυτή;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. Με βάση τις εικόνες και όσα γνωρίζεις για τους κτιστάδες, τι κτίρια κατασκεύαζαν; 

(δώσε 3 παραδείγματα) Που πιστεύεις ότι συνέβαλε η οικοδομική τέχνη της πόλης; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 Επίσκεψη πεδίου: πραγματοποιείστε μια μικρή βόλτα στο ποτάμι της Φλώρινας και 

παρατηρήστε τα κτίρια που υπάρχουν. Στην συνέχεια φωτογραφίστε ή  ζωγραφίστε 

το κτίριο με την αρχιτεκτονική που σας άρεσε περισσότερο και προσπαθήστε να το 

περιγράψετε. Τέλος, απαντήστε ξανά στις παραπάνω ερωτήσεις, αυτή την φορά με 

βάση όσα παρατήρησες.  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Τι πιστεύεις πως άλλαξε με το πέρασμα του χρόνου και το επάγγελμα των 

κτιστάδων εξασθένησε και στην συνέχεια εξαφανίστηκε; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2.1.2 ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗ 

 

ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Διάβασε το κείμενο που ακολουθεί και απάντησε στις ερωτήσεις: 

«Η καλαθοπλεκτική αναπτύχθηκε στην Φλώρινα εξαιτίας τον λιμνών που  διαθέτει 

και τα δασωμένα βουνά, διότι αυτά προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον 

προκειμένου να ευδοκιμήσουν διάφορα φυτά, θάμνοι και δέντρα. Η Φλώρινα 

χαρακτηρίζεται από υδροχαρή βλάστηση, δηλαδή από φυτά που αναπτύσσονται 

στις λιμνοθάλασσες και τα γλυκά νερά. Η βλάστηση αυτή προσφέρει την ανάπτυξη 

καλαμιών, ψαθών, βεργών και άλλων φυτών τα οποία είναι ευνοϊκά για κατασκευές 

καλαθοπλεκτικής τέχνης. Τα υλικά αυτά είναι πολύτιμα υλικά της φύσης και δεν 

στοιχίζουν τίποτα καθώς φυτρώνουν σε μέρη όπου υπάρχει άφθονο νερό.» 

(Μηλιατζίδου-Ιωάννου 2002γ: 204, διασκευή) 

 

Πώς πιστεύεις ότι βοήθησε η φύση την καλαθοπλεκτική στην περιοχή της Φλώρινας 

σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ποια φυτά χρησιμοποιούνταν κυρίως στο επάγγελμα αυτό; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗ 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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2. Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες και βάλε τον σωστό αριθμό για να έχουν 

την σωστή σειρά. Στην συνέχεια περιέγραψε συνοπτικά την διαδικασία που 

ακολουθούσαν οι καλαθοπλέκτες: 

 

  Εικόνα    

Εικόνα  

Εικόνα  
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Εικόνα 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Το χωριό Βαρικό στην Φλώρινα έχει μακρά παράδοση στην καλαθοπλεκτική, όμως 

τον τελευταίο αιώνα το επάγγελμα αυτό έχει εξαφανιστεί. Που πιστεύεις ότι 

οφείλεται το γεγονός αυτό; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

5.  Γνωρίζεις πως αλλιώς ονομάζεται η τέχνη της καλαθοπλεκτικής με βάση τα φυτά 

που χρησιμοποιούνταν κάθε φορά; 

 

α)………………………………….. β) ………………………………… 
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2.1.3 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Διάβασε το απόσπασμα και απάντησε στην ερώτηση: 

 

«Η τέχνη της αγγειοπλαστικής εμφανίστηκε στην Φλώρινα ήδη από τους 

προϊστορικούς χρόνους. Ιδιαίτερα στην περιοχή μεταξύ της Φλώρινας και του 

Αρμενοχωρίου υπάρχει άφθονο χώμα το οποίο είναι κατάλληλο για πηλό. Έτσι, η 

αγγειοπλαστική βρήκε πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί στην πόλη της 

Φλώρινας. Οι αγγειοπλάστες κατασκεύαζαν κυρίως αγγεία οικιακών χρήσεων, 

αλλά και διακοσμητικά αντικείμενα όπως και εθιμικά.» (Μηλιατζίδου-Ιωάννου 

2002β: 216-218) 

 

Ποια πιστεύεις ότι είναι τα βασικά υλικά για την τέχνη της αγγειοπλαστικής;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Πώς βοήθησε το έδαφος της περιοχής σύμφωνα με το απόσπασμα στην κατασκευή 

αγγείων; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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2. Παρατήρησε τις εικόνες για να απαντήσεις στην αντίστοιχη ερώτηση: 

  

Πώς κατασκεύαζαν οι άνθρωποι τα αγγεία σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

 Τι πιστεύεις ότι αποθήκευαν οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο σκεύος;(λάβε υπόψη 

σου το μέγεθος του) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Τι σου θυμίζουν τα αγγεία της εικόνας; Ποια πιστεύεις ότι ήταν η χρήση του; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Γνωρίζεις εάν κατασκευάζονται ακόμα πήλινα αγγεία; Αν ναι, τι έχεις παρατηρήσει 

πως έχει αλλάξει στον τρόπο κατασκευής τους; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                       

  



 
36 

 

2.1.4 ΓΕΩΡΓΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 

 

ΓΕΩΡΓΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

1. Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες, διάβασε το κείμενο και στην συνέχεια 

απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:  

«Η παραγωγή σιταριού τον 19ο αιώνα αποτελούσε μια κουραστική εργασία με 

πολλά στάδια. Τον μήνα Ιούνιο όταν τα στάχυα ωρίμαζαν γινόταν το θέρισμα, το 

οποίο γινόταν κατά κύριο λόγο με τα χέρια και τα δρεπάνια. Στην συνέχεια έδεναν 

τα στάχυα σε δεμάτια και τα μετέφεραν στα αλώνια, δηλαδή σε επίπεδους 

υπαίθριους χώρους, συνήθως λιθόστρωτους, όπου έχει άφθονο ήλιο και αέρα. Τον 

μήνα Ιούλιο γινόταν το αλώνισμα του σιταριού, δηλαδή το ξεχώρισμα τους καρπού 

από τα στάχυα. Οι αγρότες άπλωναν τα στάχυα που είχαν μαζέψει στα αλώνια και 

έβαζαν άλογα να περπατούν πάνω τους μέχρι να τα κομματιάσουν. Έπειτα, οι ίδιοι 

ανασήκωναν τα στάχυα στον αέρα ώστε ο καρπός που είναι βαρύς να μείνει κάτω 

και να ξεχωριστεί από τα άχυρα που απομένουν πιο ψηλά. Η διαδικασία αυτή 

ονομαζόταν λίχνισμα. Τέλος το σιτάρι συνέχιζε το ταξίδι του στους μύλους ώστε να 

μετατραπεί σε αλεύρι.»  

 

 

  
 

Μπορείς να περιγράψεις με δικά σου λόγια τις παραπάνω εργασίες; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ΓΕΩΡΓΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ποια εργαλεία αναγνωρίζεις πως χρησιμοποιούνταν για τις εργασίες αυτές; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. Διάβασε το απόσπασμα που ακολουθεί: 

 

«Οι κάτοικοι της πόλης της Φλώρινας αλλά και των χωριών της ασχολούνταν με την 

κτηνοτροφία, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά όπου κυριαρχούσε η κτηνοτροφία 

γιδοπροβάτων. Αντίθετα, στα χωριά που ήταν στον κάμπο η κτηνοτροφία αγελάδων 

υπερίσχυε. Παρατηρείται όμως πως η γεωργία είναι ίσως πιο έντονη από την 

κτηνοτροφία καθώς οι πεδιάδες στις οποίες ζούσαν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να 

μείνουν ανεκμετάλλευτες. Πάντα όμως οι δύο αυτές εργασίες συνδυάζονταν η μια 

με την άλλη και αλληλοσυμπληρώνονταν.  Συχνά όμως, μόνο η ενασχόληση με την 

γη, τα ζώα και την παραγωγή αγαθών από αυτά  δεν έφταναν για να καλύψουν τις 

ανάγκες των νοικοκυριών και έτσι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι κατέφευγαν στο 

εμπόριο, ώστε να πουλήσουν μέρος της παραγωγής τους.»     

                   

 

 

Ποια πιστεύεις πως ήταν τα κύρια προϊόντα που παρήγαγαν οι γεωργοί της 

περιοχής της Φλώρινας; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ποια ζώα εκτρέφανε κυρίως οι κτηνοτρόφοι της Φλώρινας;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Γνωρίζεις αν έπαιζε ρόλο η τοποθεσία του κάθε χωριού για την παραγωγή 

προϊόντων και την εκτροφή ζώων;( Δώσε 2 παραδείγματα προϊόντων και ζώων για 

τα πεδινά και τα ορεινά χωριά) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

4. Τι πιστεύεις ότι έκαναν οι αγρότες όταν δεν επαρκούσαν τα έσοδα από την γεωργία 

και την κτηνοτροφία; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

5. Φαντάσου ότι είσαι την σημερινή εποχή ένας αγρότης, ο οποίος εκτρέφει πρόβατα 

και καλλιεργεί διάφορα σιτηρά. Ο τρόπος που εκτρέφεις σήμερα τα ζώα σου θα 

είναι ίδιος με αυτόν που ακολουθούσαν οι κτηνοτρόφοι του 19ου και 20ου αιώνα; 

Αντίστοιχα, τα εργαλεία σου για τις γεωργικές ασχολίες θα ήταν τα ίδια με εκείνης 

της εποχής; Περιέγραψε με λίγα λόγια το πώς θα εργαζόσουν και τι εργαλεία θα  

χρησιμοποιούσες εσύ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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