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Θέματα πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ και τοπικήσ ιςτορίασ 

 

 

 

 

 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο κε επράξηζην θαη 
βησκαηηθό ηξόπν ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ηνπο. 

Έγεξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξηθή θιεξνλνκηά θαη 
δηακόξθσζε ζεηηθώλ ζηάζεσλ ζε θάζε πξνζπάζεηα δηαηήξεζήο ηεο. 

Πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ. 

Άκεζε επαθή ησλ καζεηώλ κε ηζηνξηθέο πεγέο (αλζξώπνπο θαη έληππν 
πιηθό). 

Άζθεζε ζηελ ειεύζεξε δεκηνπξγηθή έθθξαζε κέζσ ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο. 

Δλζάξξπλζε ησλ καζεηώλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία. 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Καηλνηόκν πξόγξακκα όπνπ ζπλδπάδεηαη ε γλώζε κε ηελ ςπραγσγία, ηελ 
νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη ηε βησκαηηθόηεηα. 

Θα ζπλεξγαζηνύκε κε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο ηεο πεξηνρήο καο, κε ην 
ζύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ θαη ηα ηνπηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

 

 

 

 ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΩΝ 
ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Ηζηνξία:Μαθεδνληθόο αγώλαο-Βαιθαληθνί πόιεκνη.  

Γιώζζα:Λνγνηερλία- πνίεζε-Αθήγεζε βηνγξαθηθώλ  

Θεαηξηθή Αγσγή(δξακαηνπνίεζε)-Φπζηθή Αγσγή(παξαδνζηαθνί ρνξνί) 

Ζ/Τ δεκηνπξγία βίληεν θαη πξνβνιώλ. 

Μνπζηθή:Μαθεδνληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή 

 



ην πξόγξακκα ζπκκεηείραλ νη καζεηέο 

Α/Α Επώνςμο μαθηηή Όνομα μαθηηή Τάξη 

Εγγπαθήρ 

Τμήμα 

1 Αζαλαζηάδνπ Μαξίλα Σ Σ1 

2 Ακύλδαο Υξήζηνο Σ Σ1 

3 Αξγπξόπνπινο Πάηξνθινο Σ Σ1 

4 Βαθεηάδεο Γεκήηξηνο Σ Σ1 

5 Γηαιακά Γήκεηξα Σ Σ1 

6 Γνύκνπ Μαξία Σ Σ1 

7 ΓνπξιηάλεοΜπόιθεο Κσλζηαληίλνο Σ Σ1 

8 Εγνπξέιε 
Παξζέλα 

Φηινζέε 
Σ Σ1 

9 Καξαθαζίδνπ Γήκεηξα Σ Σ1 

10 Κνξέιια Υξηζηίλα Σ Σ1 

11 Κνξνζίδεο Κπξηάθνο Σ Σ2 

12 Κνπθνύκε 
Αζπαζία- 

Δπγελία 
Σ Σ1 

13 Κνπηζνπξάο Αλαζηάζηνο Σ Σ1 

14 Κπξλάηζεο Αξηζηείδεο Σ Σ1 

15 Λαδαξίδνπ εβαζηή Σ Σ1 

16 Λαδάξνπ Γεώξγηνο Σ Σ2 

17 Ληαλόο-Ληάληεο Δηξελαίνο Σ Σ1 

18 Λνύγθα Γήκεηξα Σ Σ1 

19 Λνπινύδε Μαξία Σ Σ1 

20 Μεηξνύιε Μαξία Σ Σ2 

21 Μνπκηδίδνπ Αηθαηεξίλε Σ Σ2 

22 Οξκάλεο Άγγεινο Σ Σ2 



23 Παληειίδνπ Υξπζνύια Σ Σ2 

24 Πεηξνύζε Μαξία Σ Σ2 

25 Πνιπρξνληάδνπ Γέζπνηλα Σ Σ2 

26 Ραθηάξεο Υξήζηνο Σ Σ2 

27 ακςσλίδνπ Μαξία-Μαξίλα Σ Σ2 

28 ηώπεο Υξήζηνο-Ραθαήι Σ Σ2 

29 σθξάηεο Κιεόλ Σ Σ1 

30 Σδάξεο Διεπζέξηνο Σ Σ2 

31 Σνπαιίδνπ Αλαζηαζία Σ Σ2 

32 Σζανπζίδεο Νηόθν Θενράξεο Σ Σ2 

33 Σζνιεξίδνπ καξάγδα Σ Σ2 

34 Σζνύινο Κσλζηαληίλνο Σ Σ2 

35 Σπβίθε Μαξία -Θενδώξα Σ Σ2 

 

 

Οι Εκπαιδεςηικοί 

Γεσξγνπινύκεο ηαύξνο 

Μίζθνπ Διέλε 

ίκνο Γεώξγηνο 

Σαζνθηζάξε νθία   Σ1              

Σνμίδνπ ηκέια    Σ2   

 



Ταξιδεύονηαρ ζηον σπόνο ζηην πόλη μαρ  

 

1νο Αθεγεηήο Αξηδαία από ην έηνο 1955, όηαλ ν ηόηε Ννκάξρεο Πέιιαο, 
έζηεηιε έγγξαθν, δεηώληαο λα νλνκάδεηαη Αξηδαία, 
εμεγώληαο κάιηζηα θαη ην ηζηνξηθό ηνπ νλόκαηνο. 
(από ηνλ Αξηδαίν, γην ηνπ Φηιίππνπ, εηεξνζαιή αδειθό ηνπ 
Μ. Αιεμάλδξνπ). 

ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑ_0002.wmv  
2νο Αθεγεηήο Αξδέα από ην έηνο 1922 θαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ από ην ξήκα <αξδεύσ> πνπ ζεκαίλεη 
<πνηίδσ>, ιόγσ ησλ άθζνλσλ λεξώλ ηεο. 
 

1νο Αθεγεηήο  Καηά ηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο νλνκαδόηαλ 
«νύκπνζθν», ρσξηό ηνπ λεξνύ. 
 

2νο Αθεγεηήο Τπνινγίδεηαη όηη ε Αξηδαία θαηαθηήζεθε θαηά ηα ρξόληα ηεο 
όςηκεο Σνπξθνθξαηίαο. 
 

1νο Αθεγεηήο Ο Αζπξνπόηακνο θαη ν Μαπξνπόηακνο πνπ πεγάδνπλ από 
ηα γύξσ βνπλά δηέξξεαλ κε ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπο ην 
ρσξηό «νύκπνηζθν». Καζώο ε παξνπζία ηνπ δηεπθόιπλε 
ηελ θαζεκεξηλόηεηα ρξηζηηαλώλ θαη κνπζνπικάλσλ, νη 
πξώηνη νηθηζκνί άξρηζαλ λα δεκηνπξγνύληαη γύξσ απ’ απηά.  
 

2νο Αθεγεηήο  Δδώ θαηνηθνύζε ν αγάο, πνπ είρε ζηε δνύιεςή ηνπ 
ρξηζηηαλνύο. 
 

1νο Αθεγεηήο  Υξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη ζπλππήξραλ. 
Μνηξάδνληαλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηηο αγσλίεο ηνπο, ρσξίο 
βέβαηα λα απνιακβάλνπλ ηα ίδηα δηθαηώκαηα. 
Ζ θαιιηέξγεηα ησλ θνπθνπιηώλ, ηνπ θόθθηλνπ πηπεξηνύ, ησλ 
θαζνιηώλ, δεκηνύξγεζε ζπλζήθεο εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ 
κε ηνπ γύξσ ιανύο. 
 

2νο Αθεγεηήο  Έιιελεο, Βνύιγαξνη, έξβνη, κεηά ηελ ππνδνύισζε ηνπο 
ζηνλ Σνύξθν θαηαθηεηή, βξέζεθαλ ζηα όξηα ηεο ελόο εληαίνπ 
θξάηνπο, ηνπ Οζσκαληθνύ. 
 Μηα ζεηξά από ιόγνπο, όπσο απηόο ηεο αλάγθεο γηα 
επηθνηλσλία κε ηνπο γύξσ ιανύο ή ηεο απνθπγήο ηνπ 
παηδνκαδώκαηνο Διιήλσλ ρξηζηηαλώλ, νδήγεζαλ ζηε 
δηακόξθσζε ελόο κηθηνύ γισζζηθνύ ηδηώκαηνο επηθνηλσλίαο 
πνπ απνηεινύληαλ από ιέμεηο ειιεληθέο, ηνπξθηθέο, 
θνπηζνβιαρηθέο, αξβαλίηηθεο θαη βνπιγαξηθέο.  
 

2νο Αθεγεηήο πρλά, θάπνηα θσλήκαηα, αξθνύζαλ γηα λα ζπλελλνεζνύλ 
κεηαμύ ηνπο.  
 



1νο Αθεγεηήο Ύζηεξα από αγώλεο θαη ζπζίεο πνιιώλ εηώλ ην 1830 
δεκηνπξγείηαη ην πξώην ειιεληθό αλεμάξηεην θξάηνο. 
 

2νο Αθεγεηήο Πεξηειάκβαλε κηθξό όκσο ηκήκα ηεο Διιάδαο. Οη ηζρπξνί 
ηεο γεο άθεζαλ ηε Μαθεδνλία ππό ην δπγό ηεο Σνπξθίαο, 
 

1νο Αθεγεηήο Ζ Μαθεδνλία κε ηεξάζηηα ζηξαηεγηθή ζεκαζία έγηλε ην κήιν 
ηεο έξηδνο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Ρσζίαο. 
Έηζη νη Βνύιγαξνη θαη νη έξβνη κε ηελ ππνθίλεζε θπξίσο 
ηεο Ρσζίαο πξνζπάζεζαλ λα απνζπάζνπλ ηε Μαθεδνλία 
από ηα ρέξηα ηεο Σνπξθίαο θαη λα ηελ ελζσκαηώζνπλ ζην 
Βνπιγαξηθό ή εξβηθό θξάηνο. 
 

2νο Αθεγεηήο Έηζη άξρηζε κηα αηκαηεξή πεξίνδνο , ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 
σο <έλνπινο Μαθεδνληθόο «Αγώλαο» πνπ μεθίλεζε ην 1904 
θαη ηειείσζε ην 1908. 
 

1νο Αθεγεηήο ηα ρξόληα απηά, ν ειιελνξζόδνμνο πιεζπζκόο ηεο 
Μαθεδνλίαο, κόλνο θαη αβνήζεηνο, κε κνλαδηθά όπια ην 
ζρνιείν θαη ηελ εθθιεζία, πάιεςε λα κελ απνθνπεί από ηηο 
ξίδεο ηνπ. Σελ νξζνδνμία θαη ηνλ ειιεληζκό. 
 

2νο Αθεγεηήο Ο ηεξέαο θαη ν δάζθαινο απνδείρηεθαλ ηα ηζρπξόηεξα 
ζηεξίγκαηα ηνπ ηαιαηπσξεκέλνπ Γέλνπο ελάληηα ζηελ 
ηνπξθηθή ζθιαβηά θαη ηε βνπιγαξηθή πξνπαγάλδα. 
 Οη Μαθεδόλεο, θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ρξηζηηαληθή 
ηνπο ζξεζθεία, ε νπνία ηαπηηδόηαλ θαη κε ηελ ειιεληθή 
εζλόηεηα. 
 

 Ζ ηζηνξία καο έρεη θαηαγξάςεη ζπζίεο όπσο απηή ηνπ 
Παύινπ Μειά, ηνπ Καπεηάλ Άγξα θαη ηόζσλ άιισλ πνπ 
ζεκάδεςαλ ηελ ηνπηθή καο ηζηνξία, όπσο ηνπ Καπεηάλ 
Γαξέθε. 
 

 Πνίεκα γηα ηνλ Καπεηάλ Γαξέθε. 
 

1νο Αθεγεηήο Καζώο όκσο νη Νεόηνπξθνη ζηελ Σνπξθία επηρεηξνύλ λα 
εθηνπξθίζνπλ όινπο ηνπο πιεζπζκνύο ηνπ επξσπατθνύ 
ηκήκαηνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηα βαιθαληθά 
θξάηε θηλνύληαη πξνο ηε ζπλελλόεζε θαη ηελ θνηλή 
πξνεηνηκαζία ηνπ αγώλα θαηά ησλ Σνύξθσλ.  
 

2νο Αθεγεηήο Ζ Διιάδα κπαίλεη ζηνλ πόιεκν ζην πιεπξό ηεο εξβίαο, ηεο 
Βνπιγαξίαο θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαηά ηεο Σνπξθίαο. 
 

 Ζ δηαδηθαζία ιύζεο ηνπ καθεδνληθνύ δεηήκαηνο άξρηζε, 
ρσξίο όκσο λα ζπκθσλεζεί ν ηξόπνο δηαλνκήο ησλ 
θαηαθηήζεσλ. Ό,ηη θεξδίζεη, ινηπόλ, ν θαζέλαο από ηνπο 
Σνύξθνπο κε ηνλ ηαθηηθό ζηξαηό. 
 



1νο Αθεγεηήο Έηζη κπαίλνπκε ζηελ πεξίνδν ησλ ληθεθόξσλ βαιθαληθώλ 
πνιέκσλ ηνπ 1912-1913 ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ 
ειεπζεξώζεθε θαη ε Αικσπία. 
 

2νο Αθεγεηήο ηελ Αικσπία, ν Υατδεξίλ κπέεο ήηαλ ηεο γλώκεο λα 
πξνβάινπλ αληίζηαζε ζηνλ ειιεληθό ζηξαηό. Ζ Αξηδαία θαη 
νιόθιεξε ε πεξηνρή ηεο Αικσπίαο δηέηξεμαλ ηνλ θίλδπλν 
θαηαιεθζνύλ από ηνπο πξνειαύλνληεο πξνο ηα εθεί 
ζπκκάρνπο έξβνπο θαη Βνπιγάξνπο. 
 

1νο Αθεγεηήο Σελ ίδηα ζηηγκή, θαζώο δελ πξνεγήζεθε ζπκθσλία κεηαμύ 
ησλ ζπκκάρσλ Διιήλσλ, Βνπιγάξσλ θαη έξβσλ γηα ηνλ 
ηξόπν δηαλνκήο ησλ καθεδνληθώλ πεξηνρώλ πνπ ζα 
απειεπζεξώλνληαλ, μεθίλεζε έλαο αγώλαο δξόκνπ αλάκεζα 
ζηηο ειιεληθέο θαη ηηο βνπιγαξηθέο νκάδεο αληαξηώλ γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο πεξηνρήο θαη ηελ παξάδνζε ηεο ηελ θαηάιιειε 
ζηηγκή ζηνλ αληίζηνηρν ηαθηηθό εζληθό ζηξαηό. 
 

2νο Αθεγεηήο Έηζη ζηηο 8 Οθησβξίνπ 1912, ν παπά-Νίθαλδξνο 
Παπατσάλλνπ, πξάθηνξαο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, 
εγθαηαιείπεη ηελ Αξηδαία θαη αλεβαίλεη ζηα βνπλά όπνπ 
ελώλεηαη κε άιινπο 16 άλδξεο, ληόπηνπο αγσληζηέο όπσο ν 
Ληάιηνο Σξαταλόο, ν Μηιηηάδεο Πέηξνο, ν Σδάθνο Γεκήηξηνο, 
ν Μπίλνο Αλαζηάζηνο, νη Γεώξγηνο θαη Υξήζηνο 
Αλαζηαζηάδεο, ν Νηθνιάνπ Υξήζηνο, ν Ίηζθνο Σξαταλόο, ν 
Μηράιεο Παιηνύξεο, ν ηάζεο Κνπβάηζεο, ν Γεώξγηνο 
ηώπεο θαη αλάκεζα ηνπο πιήζνο Πξνκαρησηώλ παηξησηώλ 
κε ηνλ νπιαξρεγό Βέζθν Σζώηζν. 
ε ιίγεο κέξεο νη Σνύξθνη ηεο Καξαηδόβαο απνκνλώλνληαη 
από ηνπο ππόινηπνπο, γηαηί ζην κεηαμύ νη πεξηνρέο έρνπλ 
ειεπζεξσζεί.  
 

1νο Αθεγεηήο ηηο 28 Οθησβξίνπ, ν παπά-Νίθαλδξνο κε ηνπο αληάξηεο ηνπ 
κπαίλνπλ ζηελ Αξηδαία από ηα βόξεηα ηε ζηηγκή πνπ ν 
Βνεβόδαο,(Βνύιγαξνο νπιαξρεγόο) κε ηνπο θνκηηαηδήδεο 
κπαίλεη από ηα λόηηα. 
Όινη νη Σνύξθνη κόιηο εκθαλίζηεθαλ νη Έιιελεο 
παξαδόζεθαλ κόλνη ηνπο. 
 

2νο Αθεγεηήο Έηζη πξόιαβε ν παπά-Νίθαλδξνο ηνπο Βνύιγαξνπο. 
Ννκηκνπνηώληαο ηελ θαηάιεςε ηεο Αξηδαίαο νη Έιιελεο 
παξέιαζαλ ζηνπο δξόκνπο ηεο ζηηο 29 Οθησβξίνπ. 
 

1νο Αθεγεηήο Όκσο, ηίπνηα δελ είλαη λόκηκν ηε ζηηγκή πνπ ζηελ Αξηδαία 
βξίζθνληαλ αθόκα Βνύιγαξνη θνκηηαηδήδεο. 
Γη’ απηό, ην ίδην βξάδπ πεγαίλεη ζηελ Έδεζζα θαη δεηάεη από 
ηνλ Φξνύξαξρν άληξεο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ γηα λα 
θαηαιάβνπλ ηελ Αξηδαία.   
 

2νο Αθεγεηήο ηηο 4 Ννεκβξίνπ 1912, πξηλ 103 ρξόληα κπαίλεη ζηελ 



Καξαηδόβα ηαθηηθόο ειιεληθόο ζηξαηόο. 
 

1νο Αθεγεηήο Με κεγάιν αγώλα θαη πνιύ παηξησηηζκό, νη ιίγνη Έιιελεο 
αληάξηεο κε ηνλ παπά-Νίθαλδξν ειεπζέξσζαλ θαη απηό ην 
θνκκάηη ηεο αθξηηηθήο Μαθεδνλίαο. 
 

 Ο παπά-Νίθαλδξνο Παπατσάλλνπ, αξρηκαλδξίηεο 
νπιαξρεγόο, κε ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ αλέπηπμε 
αλαδείρζεθε πξσηαγσληζηηθή κνξθή ζηελ απειεπζέξσζε 
ηεο Αξηδαίαο θαη γεληθόηεξα ηεο Αικσπίαο από ηνλ ηνπξθηθό 
δπγό θαη δίθαηα ηνπ απνλεκήζεθε ε πξνζσλπκία ηνπ 
απειεπζεξσηή ηεο Καξαηδόβαο. 
 

 Δκείο νη λεόηεξνη Έιιελεο, νη λεόηεξνη Μαθεδόλεο, έρνπκε 
απάληεζε ζε θάζε επίδνμν θαπειεπηή ηεο Ηζηνξίαο καο :κε 
ηελ Πέιια, ηε Βεξγίλα.. 
Θεκαηνθύιαθεο ηεο ηζηνξίαο καο, ζ’ απνδείμνπκε όηη κε 
νδεγό καο ηελ νξζνδνμία, ηελ ειιεληθή γιώζζα, ηνλ 
ειιεληθό πνιηηηζκό θαη ηελ ειιεληθή ζεκαία, κπνξνύκε λα 
θξαηήζνπκε ηε Ρσκηνζύλε. 
 

 Γηαηί 
 

 Φπωζηάμε ζε όζοςρ ήπθαν, πέπαζαν, θα ‘πθοςνε, θα 
πεπάζοςν, 
Κπιηέρ θα μαρ δικάζοςν, 
Οι αγέννηηοι, οι νεκποί. 

 

 

 Δπραξηζηνύκε ζεξκά ηνλ θύξην Νίθαλδξν Παπατσάλλνπ(αληςηό ηνπ Παπα-

Νίθαλδξνπ) πνπ καο παξνπζίαζε ην βηνγξαθηθό ηνπ ζείνπ ηνπ θαη ηνλ 

Πνιηηηζηηθό ύιινγν Γαξεθίνπ γηα ηηο θνξεζηέο πνπ καο δάλεηζε ηελ εκέξα 

ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο επραξηζηνύκε ηε ζπλάδειθν 

Σζνξαθίδνπ Δύα γηα ηε βνήζεηά ηεο . 

 


