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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

W Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στο σχολείο

Κατά το χρόνο σύνταξης του βιβλίου αυτοΰ (2003-2004) βρισκόταν σε πλήρη ανά
πτυξη έντονος προβληματισμός, επιστημονικός και κοινωνικός, για την πορεία 

της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ο προβληματισμός αυτός ενέτεινε το αίσθημα ευθΰ- 
νης για το έργο που αναλάβαμε, καθώς το βιβλίο της τοπικής ιστορίας επρόκειτο να 
περάσει στα χέρια της εκπαιδευτικής κοινότητας σε μια περίοδο έντονης ευαισθη
σίας και προσδοκιών σχετικά με το μέλλον της διδασκαλίας της ιστορίας στα σχο
λεία μας. Θεωρήσαμε λοιπόν τη συγκεκριμένη συγκυρία θετική, δεδομένου ότι το 
αντικείμενο που πραγματεΰεται το βιβλίο μάς παρείχε τη δυνατότητα να κινηθοΰμε 
έξω από τη λογική που εστιάζει το ενδιαφέρον εκπαιδευτικοΰ και μαθητή στην «εξε
ταστέα ΰλη». Καθώς η μεθοδολογία που προτείνουμε είναι κατεξοχήν δημιουργική 
και συμμετοχική, οιαδήποτε αξιολόγηση στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας αποκλείει 
το βασικό αρνητικό χαρακτηριστικό της παραδοσιακής προσέγγισης, τη στείρα απο
μνημόνευση.

W Η προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας

Η  τοπική ιστορία αποτελεί γνωστικό αντικείμενο που είναι δυνατόν να προσεγγίσει 
κανείς σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Παρόλο που το βιβλίο είναι χρήσιμο σε 
όλους τους εκπαιδευτικοΰς που ασχολοΰνται με την τοπική ιστορία, πρέπει να υπο
γραμμίσουμε ότι απευθΰνεται ιδιαίτερα στον καθηγητή ο οποίος θα αναλάβει τη δι
δασκαλία του μαθήματος αυτοΰ στην Γ  τάξη του Γυμνασίου, καθώς κατά τη σΰνθεσή 
του λάβαμε υπόψη το βαθμό ωριμότητας, τις προσλαμβάνουσες, αλλά και τις δεξιό
τητες που έχουν αναπτΰξει σ’ αυτή την ηλικία οι μαθητές. Αποφΰγαμε λοιπόν προ
σεγγίσεις που είναι θεμιτό να ακολουθοΰνται σε μικρότερες τάξεις και των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι περιορισμένες. Προσπαθήσαμε επίσης να καταδειχθεί ότι, 
παρά τις ενδεχόμενες επικαλΰψεις, η τοπική ιστορία έχει διαφορετικοΰς στόχους και 
προσανατολισμοΰς τόσο από την περιβαλλοντική εκπαίδευση, όσο και από τη λαο
γραφία, και ότι οι προσεγγίσεις της έχουν ιδιαίτερες εστιάσεις και μεθοδολογία.

Καθώς η τοπική ιστορία αποτελεί σχετικά νέο αντικείμενο στην εκπαιδευτική 
μας πραγματικότητα, οι προτεινόμενες πρακτικές προσέγγισης, που καθιστοΰν την 
ενεργητική συμμετοχή του μαθητή απαραίτητη, πιστεΰουμε ότι είναι δυνατόν να 
συμβάλουν στην απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας του εκπαιδευτικοΰ μας 
και στη διαμόρφωση ενός μαθητοκεντρικοΰ -  ερευνητικοΰ κλίματος στη σχολική 
ζωή, η οποία είναι βέβαιο ότι παρέχει πολλές ακόμη ευκαιρίες ενεργητικής εμπλο
κής των μαθητών στη μαθησιακή και μορφωτική διαδικασία.



W Κριτήρια επιλογής των δειγμάτων

Ό σον αφορά τα παρουσιαζόμενα δείγματα, η έκταση του καθενός προσδιορίστηκε από 
τη θεματική που εμπεριέχει. Ως προς τα κριτήρια επιλογής των δειγμάτων, καταβλήθηκε 
προσπάθεια, στο βαθμό του εφικτού, να καλύπτουν ταυτόχρονα ποικίλα κριτήρια, να 
προέρχονται από διαφορετικές περιοχές του ελλαδικού χώρου, αλλά και να είναι αντι
προσωπευτικά περιοχών διαφορετικού χαρακτήρα (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές, πε
δινές, ορεινές, νησιωτικές). Παράλληλα, η επιλογή μας ήταν απαραίτητο να πληροί το 
κριτήριο της δυνατότητας να λειτουργήσουν τα δείγματα ως πρότυπα σχέδια εργασίας 
(projects) για διαφορετικές περιοχές της χώρας. Για παράδειγμα, η σχέση σταφίδας-μετα- 
νάστευσης στη βορειοδυτική Πελοπόννησο αποτελεί δείγμα προσέγγισης των σχέσε
ων ενός τοπικού προϊόντος με τις τοπικές κοινωνικές εξελίξεις, που θα ήταν δυνατόν 
mutatis mutandis να χρησιμοποιηθεί στη Χίο (μαστίχα), Σουφλί (μετάξι), Καβάλα 
(καπνά) κ.ο.κ.

W Διαθεματικότητα / διεπιστημονικότητα

Στα παρουσιαζόμενα δείγματα επιδιώχθηκε να υπάρχει έντονη διαθεματικότητα σε 
όλα τα επίπεδα: στους τίτλους των δειγμάτων, τους άξονες και τις δραστηριότητες, 
όπου φύση, γεωγραφία, άνθρωποι, θεσμοί, πολεοδομία, αρχιτεκτονική, τέχνη, τεχνο
λογία, οικονομία, εκπαίδευση, νοοτροπίες, συλλογικές ταυτότητες, γεγονότα πολιτι
κής ιστορίας και πολλά άλλα θέματα, σε μια ατέλειωτη ποικιλία διαπλοκών, διαμορ
φώνουν το ιστορικό γίγνεσθαι της εκάστοτε εξεταζόμενης περιοχής.

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των προτεινόμενων σχεδίων εργασίας είναι επίσης 
προφανής. Ο εκπαιδευτικός της τοπικής ιστορίας ενδείκνυται βέβαια να είναι ιστορι
κός. Εντούτοις, τόσο κατά τον προγραμματισμό, όσο και κατά την τεκμηρίωση, είναι 
απαραίτητο να γνωρίζει τις θεματικές με τις οποίες έχουν έρθει σε επαφή οι μαθητές, 
ενώ θα χρειαστεί οπωσδήποτε να προσφύγουν ο ίδιος και οι μαθητές στις γνώσεις επι
στημόνων και άλλων πεδίων.

Έ τσι, ένα σημαντικό κριτήριο κατά την επιλογή των θεμάτων που αναπτύσσο
νται στο βιβλίο αυτό υπήρξαν οι προσλαμβάνουσες των μαθητών. Οι μαθητές της Γ' 
τάξης του Γυμνασίου έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη αντικείμενα 
τα οποία είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν περαιτέρω στο μάθημα της Τοπικής Ιστο
ρίας είτε ως πηγές αφόρμησης είτε ως υποδομή για τη συμμετοχή τους στα σχέδια 
εργασίας. Για παράδειγμα, στο μάθημα Νεοελληνική Λογοτεχνία έχουν έρθει σε 
επαφή με τις ενότητες «Ο άνθρωπος και η φύση», «Λαογραφικά θέματα», «Παλαιό- 
τερες μορφές ζωής», «Αποδημία -  μετανάστευση», «Αθλητισμός», «Από την εθνική 
μας παλιγγενεσία» κ.ά. Ανάλογες εμπειρίες έχουν αποκτήσει οι μαθητές μέσα από τα 
μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Ανθολόγιο, Αρχαία  
Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι), Γεωγραφίας («Οι δραστηριότητες του ανθρώ
που», «Οι χάρτες», «Η Μεσόγειος», «Ο πληθυσμός της Ελλάδας», «Πολιτισμικές 
διαφορές στην Ευρώπη») και της Οικιακής Οικονομίας. Επίσης χρήσιμη για την εκ
πόνηση σχεδίων εργασίας είναι και η εμπειρία μέσα από τα μαθήματα της Τεχνολο
γίας, της Πληροφορικής, των Μαθηματικών κ.ά.

6 Τοπική Ιστορία



Πρόλογος

W Πώς πρέπει να διαβαστεί το βιβλίο

Τα δείγματα παρουσιάζουν την εξής δομή: Προηγείται μια εισαγωγή με την ευρΰτερη 
προβληματική του θέματος. Ακολουθεί το μέρος που αναφέρεται σε μεθοδολογικά ζη
τήματα  τα οποία αφοροΰν την οργάνωση του project: Το πρώτο τμήμα αναφέρεται 
στη διατΰπωση του θέματος, τις πηγές αφόρμησης, τους σκοποΰς και ορισμένους εν- 
δεικτικοΰς άξονες. Στο δεΰτερο τμήμα οι άξονες αναπτΰσσονται σε ενδεικτικές δρα
στηριότητες, ενώ στο τρίτο τμήμα παρουσιάζεται μια σΰνθεση των αποτελεσμάτων 
των δραστηριοτήτων ενός από τους άξονες. Στα δείγματα 6 και 7, αντί για τη σΰνθεση 
των αποτελεσμάτων, θεωρήσαμε χρήσιμο να παρουσιάσουμε ενδεικτικές προσεγγίσεις 
ορισμένων δραστηριοτήτων. Ακολουθεί το μέρος των τεκμηρίων που περιλαμβάνει 
σταχυολογημένα κείμενα και πηγές, συνεντεΰξεις, πίνακες με ενδεικτικά αποτελέσμα
τα προτεινόμενων δραστηριοτήτων και σημειώσεις. Τα επτά πρώτα δείγματα κλείνουν 
με παράρτημα όπου υπάρχουν αναφορές σε φορείς διαχείρισης πηγών και μια επιλογή 
της βιβλιογραφίας. Στα δΰο τελευταία δείγματα, λόγω του αυστηρά περιορισμένου 
αριθμοΰ σελίδων του βιβλίου, παρουσιάζονται οι άξονες και οι δραστηριότητες χωρίς 
περαιτέρω ανάπτυξη.

Το βιβλίο αυτό ενδείκνυται να μελετηθεί όχι αποσπασματικά, αλλά στο σΰνολό 
του. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτικός, πέρα από τις μεθοδολογικές και βιβλιο
γραφικές πληροφορίες που θα αποκομίσει, θα εντοπίσει στοιχεία που προσιδιάζουν 
στην περιοχή όπου υπηρετεί, ώστε να προγραμματίσει σχέδια εργασίας που θα 
πληροΰν τις προδιαγραφές του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας για τη συγκεκρι
μένη τάξη. Υπογραμμίζουμε ότι τα δείγματα που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά 
και όχι δεσμευτικά, επομένως, για τους ίδιους χώρους και για τα ίδια θέματα οι προ
σεγγίσεις θα ήταν δυνατόν να διαφέρουν από εκείνες που προτείνουμε. Επισημαί
νουμε, επίσης, ότι στο θεωρητικό μέρος υπάρχουν ενδείξεις που παραπέμπουν στα 
δείγματα. Κατ’ αυτό τον τρόπο το μέρος αυτό αποκτά μια ευρΰτερη διάσταση, κα- 
λΰπτοντας σε σημαντικό βαθμό τα εκ του επιβεβλημένου περιορισμοΰ της έκτασης 
μειονεκτήματά του.

Σ. Ν. ΑΣΩΝΙΤΗΣ -  Θ. Γ. ΠΑΠΠΑΣ





Π ρ ώ τ ο  Μ έ ρ ο ς

Μεθοδολογική προσέγγιση





Ε ι σ α γ ω γ ή

Η
 ισ τορία  αποβλέπει πρώ τισ τα  στην προσέγγιση και 

κατανόηση όλων τω ν όψ εω ν της ανθρώ πινης δρα 

στηριότητας κατά  το παρελθόν. Μ ε βασικές συ

ντετα γμ ένες το ν  τό π ο  και το χρόνο, η ιστορία, αφοΰ με

λετήσει προσεκτικά  τις πηγές, περ ιγράφ ει και εξηγεί 

τα  στο ιχεία  εκείνα  που παρουσ ιάζουν μεγαλύτερη 

αντοχή  μέσα στο χρόνο και τα  στο ιχεία  που μεταβάλ

λονται, προσδιορ ίζοντας τα  ενδογενή ή εξωγενή α ίτια  

τω ν μεταβολών.

Η  το π ικ ή  ισ το ρ ία , α πό  τη ν  ά ποψ η  τω ν ερευνητικώ ν 

και μεθοδολογικώ ν προσεγγίσεω ν, δε δ ιαφ έρει από  

ο π ο ια δή π ο τε  άλλη ιστοριογραφ ική δρα σ τηρ ιότη τα - με 

το ν  όρο αυτό δηλώ νεται απλώ ς ότι η έρευνα και η μελέ

τη π ραγμ α τοπο ιούντα ι σε τοπ ική  κλίμακα- όλα αυτά 

βέβαια  με τη ν  παρατήρηση ότι η μελέτη του τοπικού 

δεν είναι δυνατόν να  κατανοηθεί, να  π ερ ιγρα φ εί και 

να  εξηγηθεί, χω ρίς τη γνώση της ισ τορίας του ευρύτε

ρου χώρου.
Παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά από τη  Σύμη

Η τ ο π ι κ ή  ι ς τ ο ρ ι α  ω ς  ς χ ο λ ι κ ο  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  
π ρ ο ς φ ε ρ ε ι  ς τ ο  μ α θ η τ η  κ α ι  τ η ν  κ ο ι ν ω ν ί α :

> Κριτήρια για μια υψηλής ποιότητας γνωστική προσέγγιση του παρελθόντος.

> Συστηματική ενίσχυση της τοπικής συλλογικής μνήμης και αισθητικής.

> Κατανόηση των σύγχρονων εξελίξεων στον τοπικό κοινωνικό χώρο.

> Γνώση των διαχρονικών προβλημάτων και των ειδικών χαρακτηριστικών της τοπικής κοινωνίας.

> Προαγωγή της συλλογικής αυτογνωσίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

> Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

> Αναγνώριση της πολυμορφίας και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων ως πολύτιμων παραγόντων 
του πολιτισμικού πλούτου της χώρας.



Β  Γενική και Τοπική Ιστορία

Τοπική Ιστορία

Με τον όρο Ιστορία δηλώνεται είτε ένα σύνο
λο γεγονότων του παρελθόντος είτε η συ

στηματική έρευνα και γνώση των γεγονότων 
αυτών, αλλά και η παρουσίαση των πορισμά
των της έρευνας γι’ αυτά. Κατά καιρούς έχουν 
δοθεί πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί της 
ιστορίας, ορισμένοι απ’ αυτοΰς μη επιτυχείς, οι 
οποίοι συχνά προκαλοΰν σΰγχυση. Η  σΰγχυση 
αυτή είναι δυνατόν να αποφευχθεί, αν γίνει σα
φής διαχωρισμός μεταξΰ του αντικειμένου της 
ιστορίας, δηλ. του ανθρώπινου παρελθόντος, 
και της προσπάθειας του ιστορικοΰ να το ελέγ
ξει γνωστικά, δηλ. να το κατανοήσει. Υπό αυ
τήν τη διάκριση, η ιστορία μπορεί να οριστεί ως 
η συστηματική διαδικασία κατανόησης της κα
τά το παρελθόν ανθρώπινης δραστηριότητας.

Έ να ερώτημα που απασχολεί τους ιστορι- 
κοΰς είναι ο προσδιορισμός του αντικειμένου 
τους. Κατά το παρελθόν, ιδιαίτερα το 19o αι., 
υπήρχε κάποια ομοφωνία, καθώς οι ιστορι
κοί, άνθρωποι με λίγο πολΰ ομοιογενές εκπαι
δευτικό και κοινωνικό υπόβαθρο, παρά τις 
διαχωριστικές γραμμές και τις αντιθέσεις που 
χαρακτήριζαν τις εργασίες τους, έδιναν έμφα-

Καλντερίμι. Χρήση της πέτρας σ τη ν οικοδόμηση 
και τη ν  οδοποιία σ την Ή π ειρ ο

ση στην κρατική ή την εθνική ιστορία. Σήμε
ρα, αυτή η ομοφωνία έχει εκλείψει και, παρά 
το γεγονός ότι και οι παραδοσιακές ιστοριο
γραφικές εστιάσεις εξακολουθοΰν να υφίστα- 
νται, είναι πλέον έντονη η διαφοροποίηση 
των ιστορικών ως προς τις στοχεΰσεις και τις 
εφαρμοζόμενες μεθόδους. Εντοΰτοις, ένα 
minimum κοινής αντιμετώπισης του αντικει
μένου της ιστορίας είναι δυνατόν να εντοπι
στεί στη συναντίληψη ότι κάθε ανθρώπινη εκ
δήλωση και κάθε ανθρώπινο δημιούργημα πα- 
ρουσιάζουνιστορικό ενδιαφέρον.

Η  ιστορία που μελετά όλες τις όψεις μιας 
κοινωνίας σε ορισμένο τόπο και χρόνο ονο
μάζεται συνολική. Άλλες διακρίσεις της, 
όπως γενική, εθνική < τοπική  ιστορία, απορ
ρέουν από την οπτική γωνία θεώρησης του 
γνωστικοΰ αντικειμένου και της ιστορικής 
πραγματικότητας.

Ιδιαίτερα γόνιμη αποδείχτηκε, από το β' 
μισό του 20ου αιώνα, η νέα ή συνολική 
ιστορία, που οφείλει πολλά στην ανάπτυξη 
των κοινωνικών επιστημών το 19o αιώνα ή, 
πιο συγκεκριμένα, σε θεωρητικοΰς όπως ο 
Karl Marx, ο Emile Durkheim  και ο Max 
Weber. Η  νέα ιστορία βρήκε κατάλληλο έδα
φος και αναπτΰχθηκε στο περιβάλλον του 
επιστημονικοΰ περιοδικοΰ Annales, που ίδρυ
σαν οι Lucien Febvre και Marc Bloch το 1929, 
και συνέχισαν, μεταπολεμικά, ο Fernand 
Braudel, αργότερα ο Jacques Le Goff και πολ
λοί άλλοι. Κεντρικός στόχος της «σχολής» εί
ναι η εξέταση φαινομένων μακράς διάρκειας, 
αυτών δηλαδή που παρουσιάζουν αντοχή μέ
σα στο χρόνο και ασκοΰν μεγάλη επίδραση 
στην εξέλιξη της ιστορίας.1

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η τοπική ιστορία2 
αποτελεί ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης του αν
θρώπινου παρελθόντος από την άποψη της κλί
μακας, καθώς ο χώρος αναφοράς της τοποθε
τείται μεταξΰ της γενικής ιστορίας και της οικο
γενειακής, ή της βιογραφίας. Ως προς την επι
λογή και την επεξεργασία των θεμάτων της, 
πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η τοπική ιστορία 
δεν ταυτίζεται με τη λαογραφία, επιστήμη που 
παρέχει σημαντική υποστήριξη στον ιστορικό,
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αλλά έχει διαφορετικές εστιάσεις, μεθοδολογία 
και στόχους από την ιστορία.3

Τα αντικείμενά της είναι δυνατόν να χαρα
κτηριστούν ως «οργανικές μονάδες τοπικής 
ιστορίας», μονάδες που προσδιορίζονται βάσει 
συγκεκριμένων κάθε φορά κριτηρίων, σχετικών 
με τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι 
του παρελθόντος οργάνωναν τη ζωή τους σε ένα 
επίπεδο κάτω από το εθνικό αλλά πάνω από το 
ατομικό. Τα κριτήρια αυτά αποφασίζονται εκά- 
στοτε από τον ερευνητή, έναν άνθρωπο του πα
ρόντος με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για γεγονότα 
του παρελθόντος, ακόμα και φαινομενικά ασή
μαντα' γεγονότα και έργα που έχουν σχέση με 
τον τόπο και τους ανθρώπους μιας περιοχής.4

Το ενδιαφέρον της τοπικής ιστορίας 
εστιάζεται λοιπόν σε ένα μάλλον περιορισμέ
νο χώρο αναφοράς και η προσοχή της στρέ
φεται κυρίως σε μικρές κοινωνικές ομάδες. 
Είναι μια μικρο'ίστορία, που επιχειρεί να κα
τανοήσει γεγονότα και καταστάσεις, των 
οποίων η αντιμετώπιση, μέχρι τώρα, ήταν γε
νική, αόριστη και ελλιπής.5 Είναι όμως προ
φανές ότι, για να αξιοποιηθούν τα πορίσματα 
της, χρειάζεται να ενταχθούν στη μακρο'ίστο- 
ρία, τη γενική ιστορία.

Ό π ω ς έχει επισημανθεί από πολλές πλευ
ρές, η γενική ιστορία αποτελεί ουσιαστικά το 
συνθετικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων τοπικών ιστοριών. Στο πλαίσιο 
της νέας ιστορίας6 έχει αναπτυχθεί έντονος 
προβληματισμός αναφορικά με το ζήτημα 
των σχέσεων της τοπικής και της γενικής 
ιστορίας, ζήτημα που τροφοδοτεί έναν ενδια
φέροντα επιστημολογικό διάλογο. Σύμφωνα 
με μια εκτίμηση, η ευρύτητα του πεδίου ανα
φοράς της ιστορικής μελέτης δεν έχει σημα
σία. Σύμφωνα με τον Braudel, εκείνο που έχει 
σημασία δεν είναι η περιοχή αναφοράς αλλά 
το πρόβλημα. Εντούτοις, ο σημαντικός αυτός 
ιστορικός θεωρούσε εξαιρετικά ενδιαφέρου
σα και την ενασχόληση με το γεγονός, τη λε
πτομέρεια και τη μοναδικότητα. Τα μέχρι τώ
ρα συμπεράσματα του διαλόγου αυτού επιση
μαίνουν ότι η τοπική ιστορία δεν αποτελεί 
αντίθεση της γενικής, αλλά ότι απαιτείται να 
προσδιοριστούν με σαφήνεια οι σχέσεις τους 
και οι δυνατότητες συμβολής τους στην κατα
νόηση του ανθρώπινου παρελθόντος. Στο

Γυναίκες στο μύλο περιμένοντας το άλεσμα, 
Συρράκο, 1971

πλαίσιο του προσδιορισμού των αμοιβαίων 
σχέσεων, ο ερευνητής της τοπικής ιστορίας εί
ναι απαραίτητο να είναι ενημερωμένος για τις 
θέσεις που παρουσιάζει η γενική ιστορία στον 
τομέα που τον απασχολεί, τουλάχιστον σε επί
πεδο περιφερειακό και εθνικό’ αυτή η ενημέ
ρωση είναι δυνατόν να του προσφέρει τα κλει
διά για την ερμηνεία των δεδομένων της τοπι
κής ιστορίας, χωρίς όμως να συνεπάγεται 
οπωσδήποτε την προσαρμογή και την ισοπέ- 
δωση των ερμηνευτικών του προσεγγίσεων.

Οπωσδήποτε ο ερευνητής,7 προκειμένου 
να κατανοήσει την τοπική ιστορία, χρειάζεται 
να την εξετάσει στο ευρύτερο πλαίσιο στο 
οποίο αυτή εντάσσεται: ευρύτερη πολιτισμική 
περιοχή, εθνική ιστορία, ξένος πο
λιτισμικός χώρος’ μεσογειακή, ευ
ρωπαϊκή ή παγκόσμια οικονομία' 
πολεμικά γεγονότα εθνικής, ευρω-

H  χρησιμότητα 
της Τοπικής 

Ιστορίας

παϊκής ή παγκόσμιας εμβέλειας· πολιτικές επι
δράσεις και πολιτικοί θεσμοί, τοπικοί -  κρατι
κοί θεσμοί που διαδίδονται και ενδεχομένως 
φτάνουν στο παρόν. Αλλά και η τοπική ιστορία 
είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί αντίστοιχα για 
την κατανόηση της γενικής ιστορίας. Από τη 
μελέτη της συχνότατα εντοπίζονται και οι 
αποκλίσεις του τοπικού από το γενικό’ οι απο
κλίσεις αυτές αποτελούν τις συμβολές της το
πικής ιστορίας στη γενική, η οποία με τη σειρά 
της διδάσκεται να είναι συγκρατημένη ως προς 
τις απλουστευτικές γενικεύσεις και τις ισοπε- 
δωτικές σχηματοποιήσεις.
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2 Ιδιαίτερα γνωρίσματα της Τοπικής Ιστορίας από την άποψη  
της μαθησιακής διαδικασίας

Εργοτάξιο στο φράγμα του Μαραθώνα, 1928

Τα χαρακτηριστικά της τοπικής ιστορίας, 
ως πεδίου εκπαιδευτικών διεργασιών, την 

αναδεικνΰουν σε εξαιρετικά χρήσιμο εργα
λείο συστηματικής προώθησης θετικών μαθη
σιακών δραστηριοτήτων, που καλΰπτουν όλο 
το φάσμα των διδακτικών αρχών.

Κατ’ αρχάς, η συμμετοχή τόσο στη διαδι
κασία επιλογής τοΰ υπό διερεΰ- 
νηση θέματος όσο και στον 
προγραμματισμό των σχετικών

Ανάπτυξη στάσεων 
και δεξιοτήτων

ερευνητικών δραστηριοτήτων παρέχει στους 
μαθητές τη δυνατότητα να συναποφασίζουν 
μ ε το διδάσκοντα, σε κλίμα ελευθερίας και 
ισοτιμίας, για την πορεία που θα ακολουθήσει 
η έρευνα. Έ να τέτοιο κλίμα είναι προφανές 
ότι συμβάλλει στην ανάδειξη των δημιουργι
κών ικανοτήτων των μαθητών, ενώ η εργασία 
κατά ομάδες επιτρέπει την αξιοποίηση των

Άποψ η Ναυπλίου από θάλασσα (διακρίνονται 
το  Μ πούρτζι, το  Παλαμήδι και η Ακροναυπλία), 

Λιθογραφία, 1829

ιδιαίτερων ικανοτήτων και ενδιαφερόντων 
του καθενός. Με την επίβλεψη του διδάσκο
ντος, η μαθητική ομάδα θα αναλάβει μια μι
κρή εργασία, θα πραγματοποιήσει τη σχετική 
έρευνα και θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέ
σματα. Έτσι, ο μαθητής δε θα νιώσει μόνο ότι 
μελετά την τοπική ιστορία, αλλά και ότι συμ
μετέχει ο ίδιος στη διαμόρφωσή της ως γνω- 
στικοΰ προϊόντος.8

Η  ενασχόληση των μαθητών με ζητήμα
τα έρευνας της τοπικής ιστορίας, στο βαθμό 
που αυτά ανταποκρίνονται σε κοινά ενδια
φέροντα της μαθητικής ομάδας, συμβάλλει 
στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διαπρο
σωπικών σχέσεω ν μεταξΰ των μελώ ν της. 
Μέσα από τις ερευνητικές διεργασίες, στις 
οποίες εμπλέκονται οι μαθητές με σκοπό να 
φωτίσουν την ιστορία του τόπου τους, συ
νεργάζονται, διαλέγονται, συμφωνοΰν, δια- 
φωνοΰν, αποδέχονται, απορρίπτουν, αναθε- 
ωροΰν θέσεις, προτάσεις των συμμαθητών 
τους και, στο τέλος, αναγνωρίζουν τα πορί
σματα της εργασίας αυτής, τα οποία αφο- 
ροΰν το κοινό παρελθόν, ως αποτέλεσμα της 
συλλογικής τους προσπάθειας. Παράλληλα, 
η συνεργασία με το διδάσκοντα και τους 
συμμαθητές, στην προσπάθεια επίτευξης 
του κοινοΰ στόχου, αλλά και ο καταμερισμός 
των υποχρεώσεων αποτελοΰν για το μαθητή 
διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
τη ς αυτοεκτίμησης και σ τη ν  αποδοχή και 
εκτίμηση του άλλου.

Γιατί στις ερευνητικές ομάδες της τοπι
κής ιστορίας κάθε μαθητής έχει κάποιο ρόλο 
να παίξει, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανό
τητες και προτιμήσεις του. Καθώς μάλιστα 
στις διαδικασίες αυτές συμμετέχουν και μα
θητές καταγόμενοι από άλλες περιοχές, εί
ναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή αυτή είναι 
σημαντική για την ένταξή τους στην τοπική 
κοινωνία, ενώ ο ρόλος τους μπορεί να απο- 
δειχθεί ιδιαίτερης σημασίας, αφοΰ μεταφέ
ρουν στην ομάδα γνώσεις, εμπειρίες και 
απόψεις για ανάλογα ζητήματα που αφο- 
ροΰν τον τόπο προέλευσής τους, τροφοδο
τώντας τις σχετικές συγκρίσεις.
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Καθώς ο διδάσκων και οι μαθητές συνε- 
ρευνούν στην προσπάθεια να δώσουν τεκμη
ριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα, τα 
οποία έθεσαν από κοινού, προάγεται μεταξύ  

των μαθητών η συνειδητο- 
ποίηση της επιστημονικής  
εντιμότητας, δεδομένου ότι

Τεκμηρίωση
απόψεων

οι ακολουθούμενες διαδικασίες υπαγορεύ
ουν την τεκμηρίωση των απόψεων που δια
τυπώνονται, αποκλείοντας κάθε αυθαίρετη 
συμπλήρωση των γνωστικών κενών.

Το πεδίο και η θεματική της τοπικής ιστο
ρίας εντάσσονται στα κατεξοχήν ελκυστικά 
για τη δημιουργική περιέργεια του μαθητή 
αντικείμενα. Η  μελέτη της τοπικής ιστορίας 
αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των μαθη
τών, ώστε μέσα από αυτή να προκύψει μια νέα 
εικόνα, περισσότερο κατανοητή, για τον κό
σμο στον οποίο ζουν, αλλά και νέες στάσεις 
απέναντι στο παρόν. Η  πρόκληση του ενδια
φέροντος είναι ουσιώδης όρος για τη σπουδή 
του παρελθόντος, την κατανόηση του παρό
ντος, αλλά και των αιτιωδών σχέσεων που συν
δέουν αυτές τις χρονικότητες. Ό πω ς έχει πα
ρατηρηθεί, τότε γαρ είδέναι οΐόμεθα, δταν τα 
αίτια γνωρίσωμεν (Αριστοτέλης, Μ ετά τα Φυ
σικά, 994b 30), και τότε γαρ είδέναι φαμεν 
έκαστον, δταν την πρώτην αιτίαν οιώμεθα 
γνωρίζειν (στο ίδιο, 983a 26).

Παρά το γεγονός ότι υφίσταται διαφορά 
γνωστικού δυναμικού μεταξύ διδάσκοντος 
και μαθητών, ο πρώτος, λόγω της φύσης και 
της ερευνητικής μεθοδολογίας του αντικει
μένου, λειτουργεί ως σύμβουλος, συνεργά
της και συνερευνητής των μαθητών, αναλαμ
βάνοντας έναν ασυνήθιστο για τη γενικότε
ρη εκπαιδευτική πρακτική ρόλο, τον οποίο 
αποδέχονται ευχάριστα οι μαθητές. Ο ι τε
λευταίοι, μάλιστα, μέσα από την έμπρακτη 
εμπλοκή τους στην ερευνητική διαδικασία, 
τις επιτυχίες, τις αποτυχίες, τις εκτιμήσεις 
των υπό έρευνα καταστάσεων κ.ο.κ., οδη- 
γούνται σε υψηλού βαθμού βιωματική προ
σέγγιση του αντικειμένου που ερευνούν.

Το αντικείμενο της τοπικής ιστορίας και 
η σχετική μεθοδολογία δεν ευνοούν τη θεω
ρητικολογία. Η  εποπτεία του υλικού και η 
συνειδητοποίηση της ανάγκης διαχείρισής 
του είναι τα στοιχεία εκείνα που φέρνουν το

μαθητή σε άμεση επαφή με το απτό αντικεί
μενο της έρευνας. Η  ενασχόληση, λοιπόν, με 
τα συναφή θέματα λειτουργεί ως παράγο
ντας εξισορρόπησης στο ισοζύγιο θεωρητι
κής και εμπειρικής γνώσης του γενικότερου 
σχολικού προγράμματος. Ανάλογο ρόλο, 
εξάλλου, διαδραματίζει και η προσέγγιση 
των συναφών θεμάτων με ερευνητική μέθο
δο, καθώς υπαγορεύει στο μαθητή αυτενέρ
γεια, επινοητικότητα, δράση και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων. Δεδομένου μάλιστα ότι κατά τη 
μελέτη της τοπικής ιστορίας όλα τα γνωστι
κά πεδία είναι αξιοποιήσιμα σε μια διαθεμα- 
τική προσέγγιση, η ίδια μεθοδολογία επιτρέ
πει στο μαθητή να συνδυάζει δημιουργικά 
γνώσεις προερχόμενες από ποικίλους χώ
ρους, όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, οι φυ
σικές επιστήμες, η τέχνη, η θρησκεία κ.ά.

Η  συνεχής ανατροφοδότηση της έρευνας 
με νέα ερωτήματα από το υλικό των πηγών 
υπαγορεύει τον προσδιορισμό ή επαναπροσ
διορισμό του χαρακτήρα των εξεταζόμενων 
προβλημάτων και οδηγεί τους μαθητές σε δο
κιμές και προσπάθειες για ανεύρεση της εκά- 
στοτε βέλτιστης λύσης. Ό σ ο  εξελίσσεται η 
ερευνητική διαδικασία, η ερευνητική ομάδα, 
μέσα από την έρευνα του ειδικού και συγκε
κριμένου, οδηγείται σε γενικότερα συμπερά
σματα. Για παράδειγμα, με αφορμή τον προ
βληματισμό για την παρουσία και το ρόλο 
μιας γέφυρας στην εξεταζόμενη περιοχή, η 
έρευνα είναι δυνατόν να προσανατολιστεί 
στο τοπικό σύστημα συγκοινωνιών μιας χρο
νικής περιόδου και τελικά να οδηγηθεί, μαζί 
με άλλα δεδομένα, στην εξαγωγή συμπερα
σμάτων για την οικονομική κατάσταση των 
κατοίκων του χώρου κατά τη συγκεκριμένη 
εποχή. Είναι προφανές ότι τέτοιες ερευνητι
κές διαδρομές αποτελούν για το μαθητή πα
ραδειγματικές αποδείξεις της αναγκαιότητας 
τη ς  επαγω γικής σκέψης  και προάγουν την 
εκτίμησή του για το κύρος των συμπερασμά
των που προκύπτουν από αυτή.

Τέλος, εφόσον η μεθοδολο
γία  της έρευνας της τοπικής

Διαθεματική
προσέγγιση

ιστορίας υπαγορεύει διαθεματικές προσεγ
γίσεις, οι τελικές ενέργειες της ομάδας 
υπαγορεύουν στους μαθητές να λειτουργή
σουν συνθετικά. Η  ολοκλήρωση, εξάλλου,
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Το  τρενάκι του Πηλιου στο Βόλο 
(καρτ ποστάλ εποχής)

της εργασίας παρέχει στα μέλη της ερευνη
τικής ομάδας την ικανοποίηση ότι συνέβα
λαν δημιουργικά στην αυτογνωσία της κοι
νωνίας στην οποία ανήκουν. Πρόκειται για 
ανταμοιβή που σφραγίζει το τέλος της ερ
γασίας και η οποία  βιώνεται εντονότερα 
όταν οι μαθητές έχουν την κοινωνική ανα
γνώριση της προσπάθειάς τους μέσα από 
εκδηλώσεις, εκθέσεις, διαλέξεις και δημο- 
σιεΰματα, που προβάλλουν τα αποτελέσμα
τα του μόχθου τους στην τοπική κοινωνία.

3 Λόγοι που καταξιώνουν την προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας 
στο πλαίσιο της σχολικής παιδείας

Η σημασία και το παιδαγωγικό ενδιαφέ
ρον της διδασκαλίας της τοπικής ιστο

ρίας την έχουν αναδείξει σε έντονα ενδια
φέρον και ελκυστικό πεδίο μελέτης σε πολ
λές ευρωπαϊκές χώρες. Ό σ ο ν  αφορά την 
ελληνική πραγματικότητα, ενώ η τοπική 
ιστορία αποτελοΰσε στον τόπο μας πεδίο 
έρευνας πριν ακόμη συγκροτηθεί το ελληνι
κό κράτος, οι πολίτες του κράτους αυτοΰ 
μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαν τη δυ
νατότητα συστηματικής εκπαίδευσης, ικα
νής να τους καταστήσει κριτικοΰς χρήστες 
των σχετικών πονημάτων.

Τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας πολλά άρθρα και μονογρα

φίες αφιερωμένες σε χωριά, πό
λεις, περιφέρειες. Οι μελέτες αυτές 
γράφονται συνήθως από λογίους, 
που ενδιαφέρονται για τον τόπο 

καταγωγής ή κατοικίας τους και επιθυμοΰν να 
προβάλουν τις ιδιαιτερότητές του. Αλλά, παρ’ 
όλες τις καλές προθέσεις που διακρίνουν τους 
«αφανείς» ή «τοπικοΰς αυτοΰς σοφοΰς»,9 τα 
έργα που δημοσιεΰονται συχνά υπερβαίνουν 
το μέτρο και ακυρώνουν τη μέθοδο, αφοΰ είναι 
παραγεμισμένα με χρονολογίες και έχουν έκδη- 
λη την επιθυμία να συμπεριλάβουν τα πάντα, 
από αρχαιοτάτων χρόνων έως σήμερα. Οι συ
ντάκτες τους σαγηνεΰονται από γεγονότα της 
γενικής ιστορίας που αφοροΰν τον τόπο τους,

επιμένουν στις γραφικότητες, τα ανέκδοτα, τις 
γενεαλογίες, ενώ παραβλέπουν σημαντικές 
πλευρές του ιστορικοΰ γίγνεσθαι, όπως είναι οι 
σχετικές με την οικονομία του τόπου, την κοι
νωνική διαστρωμάτωση και τη δημογραφία. 
Συνήθως τα έργα αυτά, παρ’ όλη την επίπονη 
έρευνα που προϋποθέτουν, δε χαρακτηρίζονται 
από συστηματική σκέψη και περιστασιακά μό
νο στηρίζονται σε διεξοδική βιβλιογραφική ή 
αρχειακή έρευνα, ενώ δε λείπουν και οι περι
πτώσεις κατά τις οποίες, υπό το μανδΰα της το
πικής ιστορίας, κρΰβονται ξένοι προς την ιστο
ρική επιστήμη στόχοι.

Ό λα  αυτά τα έργα διατίθενται σε ένα κοι
νό, το οποίο, κατά κανόνα, δε διαθέτει τις 
απαραίτητες υποδομές, ώστε να τα αξιολογή
σει. Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη να δια
θέτει ο πολίτης, ο δυνητικός χρήστης των πο
νημάτων αυτών, αξιόπιστα κριτήρια, τα 
οποία θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίζει με 
υψηλής στάθμης απαιτήσεις τα συναφή πο
νήματα της τοπικής αλλά και της γενικής 
ιστορίας. Αυτονόητο είναι ότι η πλέον ενδε- 
δειγμένη ηλικία για την ανάπτυξη των κριτη
ρίων αυτών είναι εκείνη της υποχρεωτικής εκ
παίδευσης. Η  τοπική ιστορία αποτελεί σημα
ντικότατο μέσο εκπαίδευσης προς την κατεΰ- 
θυνση αυτή, καθώς ο μαθητής μέσα από την 
προσωπική του εμπλοκή στους προβληματι- 
σμοΰς τεκμηρίωσης, μεθοδολογίας και τελι-

Ύοπικοί
ιστοριοδίφες
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κης σΰνθεσης θα αποκτήσει τα παραπάνω 
κριτήρια. Είναι προφανές ότι αυτοΰ του εί
δους η εκπαίδευση θα ωφελήσει πολλαπλά 
την ελληνική κοινωνία, καθώς δε δημιουργεί 
μόνο προϋποθέσεις ποιοτικής αναβάθμισης 
της σχέσης των πολιτών με την ιστορική ΰλη, 
αλλά καθιστά το έργο της συγγραφής τέτοιων 
πονημάτων, μέσω της ανάγκης επιστημονι
κής τεκμηρίωσης, απαιτητική διαδικασία. 
Σήμερα μάλιστα, όταν ο πολίτης-στόχος βομ
βαρδίζεται με πλήθος πληροφοριών, η ανα
γκαιότητα θωράκισής του μέσω εκπαιδευτι
κών διαδικασιών που δίνουν έμφαση στην 
τεκμηρίωση αποτελεί επιτακτική ανάγκη και 
η τοπική ιστορία αποτελεί ιδανικό πεδίο εκ
παίδευσης προς την κατεΰθυνση αυτή.

Η  επαφή με την τοπική ιστορία είναι πε
ρισσότερο επιτακτική σήμερα, που η απειλή 
της πολιτισμικής αλλοτρίωσης και ισοπέδω- 
σης είναι έντονη, καθώς οι γενικότερες οικο
νομικές και κοινωνικές δομές επηρεάζουν τις 
συνήθειες και τις συμπεριφορές των τοπικών 
και περιφερειακών κοινωνιών. «Όλο και πε
ρισσότερο γίνεται παντοΰ κατανοητό ότι βρί
σκεται πια σε κίνδυνο η ίδια η συναισθηματι
κή, ηθική και πνευματική υπόσταση του αν
θρώπου' ότι η ανία της ομοιομορφίας και η 
αποδυνάμωση του δικοΰ του συλλογικοΰ πο- 
λιτισμοΰ απειλεί την ισορροπία του, την ψυ

Εκθέματα στο Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου

χική του υγεία' και ότι η πολιτισμική αλλο
τρίωση ανοίγει το δρόμο σε κάθε άλλης μορ
φής υποταγή».10

Η  μελέτη της τοπικής ιστορίας στο σχο
λείο είναι εξάλλου ενδεδειγμένη, 
γιατί, σε αντίθεση με τη γενική ιστο
ρία που ασχολείται με το μακρινό 
και απαιτεί σημαντική αφαιρετική 
ικανότητα, προσφέρει στο μαθητή 
τη δυνατότητα να διεισδΰσει στο δυσδιάκριτο 
και νεφελώδες παρελθόν μέσα από το απτό, 
να έρθει σε επαφή με τα τεκμήρια της ιστο
ρίας του τόπου (παλαιότερα μνημεία, αρχεία, 
κτίσματα, εργαλεία άλλων εποχών, συνήθειες 
και τρόπους ζωής, σΰγχρονα έργα, τοπικοΰς

Στόχοι 
τηςΤοπικής 

Ιστορίας 
στο σχολείο

ΣΤΟ ΧΟ Ι ΤΗ Σ ΤΟ Π ΙΚ Η Σ ΙΣ ΤΟ Ρ ΙΑ Σ

Μέσα από την έρευνα και τη μελέτη της το
πικής ιστορίας ο μαθητής αποκτά γνώσεις, 
αναπτΰσσει δεξιότητες και διαμορφώνει 
στάσεις που του επιτρέπουν να:

• Αντιμετωπίζει ερευνητικά το περι
βάλλον διατυπώνοντας υποθέσεις ερ
γασίας.

• Κατανοεί τον περιβάλλοντα φυσικό, 
δομημένο και κοινωνικό χώρο και να 
εντάσσεται δημιουργικά σ’ αυτόν.

• Εντοπίζει, επιλέγει, αξιολογεί και αξιο-

ποιεί τις κατάλληλες πηγές πληροφό
ρησης.

• Παρατηρεί, περιγράφει, συγκρίνει και 
εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα 
πράγματα έλαβαν την παροΰσα μορφή 
τους στο συγκεκριμένο χώρο.

• Ενεργοποιείται δημιουργικά στις προ
σπάθειες διατήρησης της πολιτισμικής 
φυσιογνωμίας του τόπου του.

• Σφυρηλατεί τους δεσμοΰς του με τον 
τόπο στον οποίο ζει.
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Νεοκλασική αρχιτεκτονική 
(επιστολικό δελτάριο), Βόλος, 1900

θρύλους κτλ.). Μέσα από την έρευνα θεμάτων 
τοπικής κλίμακας, ο μαθητής έρχεται σε επα
φή με το τοπικό παρελθόν συστηματικά και, 
αυτενεργώντας, προσεγγίζει τα προβλήματα 
του τόπου και τις λύσεις που δόθηκαν σε πα- 
λαιότερες εποχές, αξιολογεί παρωχημένες κα

ταστάσεις, τις συγκρίνει με το πα
ρόν και σφυρηλατεί σε μια έλλογη 
βάση τους δεσμούς του με τον τό
πο στον οποίο ζει. Παράλληλα, η

Ενεργητική 
συμμετοχή 
τον μαθητή

μελέτη της τοπικής ιστορίας επιτρέπει στο 
μαθητή να νοηματοδοτεί το ανθρωπογενές 
και φυσικό περιβάλλον και να κατανοεί πλη
ρέστερα τις σύγχρονες εξελίξεις στον κοινωνι
κό του χώρο. Ο μαθητής μαθαίνει να παρατη
ρεί, να περιγράφει, να συγκρίνει και να εξηγεί 
τους λόγους για τους οποίους έλαβαν τα πράγ

Πλύσιμο φλοκάτης, Βούλα Τρικάλων, 1961

ματα τη μορφή που έχουν σήμερα στο συγκε
κριμένο χώρο, αναπτύσσοντας επαγωγική 
ιστορική σκέψη.

Μ έσα από την ενεργητική ανακάλυψη 
του τοπικού παρελθόντος θα συνειδητοποιή
σει ο μαθητής τη σημασία του γεωγραφικού 
παράγοντα στη διαμόρφωση της ιστορικής 
εξέλιξης του τόπου του (βλ. δείγματα 2, 3, 4,
5, 6). Θ α συνειδητοποιήσει, επίσης, ότι η κα
τανόηση της τοπικής κοινωνίας προϋποθέτει 
τη μελέτη πολλών πτυχών της (πολιτικής, 
πολιτισμικής, οικονομικής, θρησκευτικής). 
Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ιδιαίτερο εν
διαφέρον να γνωρίσουμε από την τοπική 
ιστορία όχι μόνο το μοναδικό, το εξαιρετικό 
και το μνημειακό, αλλά, ταυτόχρονα, και το 
καθημερινό' το μόχθο και τις λύσεις που έδω
σαν, για να επιβιώσουν, οι άνθρωποι του πα
ρελθόντος. Οι τοπικοί πολιτισμοί διασώζουν, 
όσο διασώζουν ακόμη, στοιχεία από την αν
θρώπινη πάλη για επιβίωση και δημιουργία 
σε εποχές πραγματικά δύσκολες.11

Δεν είναι, λοιπόν, μικρή η ωφέλεια που 
αποκομίζει ο μαθητής, αλλά και συνολικά η 
κοινωνία στην οποία αυτός θα λειτουργήσει 
ως πολίτης, από τη σαφή γνώση των διαχρο
νικών προβλημάτων και των ειδικών χαρα
κτηριστικών της πληθυσμιακής ομάδας στην 
οποία αυτός και η οικογένειά του είναι 
ενταγμένοι. Η  μελέτη της τοπικής ιστορίας 
με την κατανόηση των στοιχείων αυτών, με 
κριτικό πνεύμα και χωρίς διαθέσεις εξωράί- 
σμού και εξιδανίκευσης των πάντων, προά
γει τη συλλογική αυτογνωσία. Πρόκειται για 
μια κατάκτηση, η οποία, στο βαθμό που θα 
επιτευχθεί, μπορεί να συμβάλει στην αυτο
βελτίωση της κοινωνίας, στην ανάπτυξη 
πνεύματος ανοχής προς τον άλλο και, γενι
κά, προς τη διαφορετικότητα, καθώς επίσης 
στην επίγνωση ότι οι ιδιαιτερότητες, θετικές 
ή αρνητικές, των ανθρώπων σε ένα κοινωνι
κό σύνολο διαμορφώνουν δυναμικές για την 
υπέρβαση προβλημάτων, όπως συνέβαινε 
στις κοινωνίες του παρελθόντος.

Η  μελέτη της τοπικής ιστορίας στο σχο
λείο είναι καθοριστική για τη σύνδεση στη 
συνείδηση των μαθητών, μέσα από τις συ
γκεκριμένες πραγματικότητες του φυσικού 
και κοινωνικού χώρου, των επιπτώσεων των
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αποφάσεων των ανθρώπων των προηγούμε
νων γενεών για το παρόν, αλλά και αυτών 
του παρόντος για το μέλλον του τόπου, συ- 
νειδητοποίηση που αυτονόητα υπαγορεύει 
την υπευθυνότητα στους σημερινούς πολίτες 
κατά τη λήψη αποφάσεων (βλ. δείγματα 1, 3,
6, 9). Εξάλλου, μέσα από τον εντοπισμό των 
τοπικών ιδιαιτεροτήτων, τις συγκρίσεις και 
αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται στη 
διάρκεια της μελέτης της τοπικής ιστορίας, 
προάγεται η αναγνώριση από τους μαθητές 
της πολυμορφίας και των τοπικών ιδιαιτερο
τήτων ως πολύτιμων φορέων του πολιτισμι
κού πλούτου της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική ιστο
ρία έχει εκδηλωθεί και στη χώρα μας τις τελευ
ταίες δεκαετίες.12 Στο πλαίσιο αυτού του εν
διαφέροντος μπορούμε να εντάξουμε και όσα 
πραγματοποιούν πολλά μουσεία, σε συνεργα
σία με τα υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας, 
όπως, λ.χ., η εκπόνηση μελετών και η οργάνω
ση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπου οι μα
θητές συμμετέχουν ενεργά. Παράλληλα, με

γάλος είναι ο αριθμός των συνεδρίων υψηλής 
επιστημονικής στάθμης που έχουν ως αντικεί
μενό τους θεματικές της τοπικής ιστορίας. 
Ό σ ον αφορά την επιτυχία των 
στόχων του μαθήματος στο ελλη
νικό σχολείο, είναι προφανές ότι 
σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από

Ωφελιμότητα 
τηςΤοπικής 

Ιστορίας

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μας, διότι 
πρόκειται για αντικείμενο το οποίο τους παρέ
χει πολλές δημιουργικές δυνατότητες, προϋ
ποθέτει όμως όχι μόνο γνώσεις και ευαι
σθησίες για τα συναφή θέματα, αλλά και ιδιαί
τερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.13

Τρόποι προσέγγισης της Τοπικής Ιστορίας στο σχολείο

Ι. Η επιλογή του θέματος

Ε ίναι προφανές ότι κάθε ιστορικός προσδιο
ρίζει το θέμα έρευνάς του και τη μέθοδο 

που θα ακολουθήσει ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
ευαισθησίες και προτιμήσεις του, το διαθέσι
μο υλικό και τις ερευνητικές του δυνατότητες. 
Ως προς τις τελευταίες, είναι αυτονόητο ότι οι 
μαθητές της Γ' Γυμνασίου δε διαθέτουν τις 
ερευνητικές προϋποθέσεις που παρέχει η πα
νεπιστημιακή εκπαίδευση (αρχειονομική, δι
πλωματική και παλαιογραφική εκπαίδευση, 
μεθοδολογία έρευνας κτλ.). Αυτό είναι ένα βα
σικό δεδομένο που χρειάζεται να ληφθεί ιδιαί
τερα υπόψη από το διδάσκοντα, ώστε να προ
γραμματίζει δραστηριότητες που δεν υπερ
βαίνουν τις δυνατότητες των μαθητών.

Καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη 
των στόχων του μαθήματος είναι η επιλογή 
του θέματος. Συνήθης επιλογή για τους ασχο
λούμενους με την τοπική ιστορία είναι ο

προσδιορισμός του θέματος κατά τρόπο γενι
κό (π.χ., «Η ιστορία της τάδε πόλης»). Είναι 
προφανές ότι η επίτευξη τέτοιων φιλόδοξων 
στόχων είναι εξαιρετικά δύσκολη, 
δεδομένου ότι οι συνιστώσες θε
μάτων του είδους αυτού προϋπο
θέτουν άνεση χρόνου και εξέταση 
μεγάλου όγκου πηγών.

Πριν από την επιλογή του θέματος, χρειά
ζεται να διερευνηθεί από το διδάσκοντα η πε
ριοχή, προκειμένου να εντοπιστεί η καταλλη
λότερη για τους μαθητές «μονάδα τοπικής 
ιστορίας». Θ α πρέπει βέβαια να έχουμε υπό
ψη ότι οι μονάδες τοπικής ιστορίας δεν είχαν 
πάντα την ίδια σημασία για την τοπική κοι
νωνία, αφού κάποτε ήταν αναγκαίες και γ ι’ 
αυτό δημιουργήθηκαν, σε κάποια χρονική 
στιγμή όμως η λειτουργία τους τροποποιήθη- 
κε ή έγιναν ανενεργές. Ο διδάσκων χρειάζε
ται να διερευνήσει αν η υπό επιλογή μονάδα 
τοπικής ιστορίας πληροί τις προϋποθέσεις,

O μαθητής 
μαθαίνει πώς 
ναμαθαίνει
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Άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια 
(έργο του Λεωνίδα Δρόση, 1885), Κέρκυρα

ώστε η μελέτη της να οδηγήσει, στο πλαίσιο 
της σχολικής διαδικασίας, στα προσδοκώμε- 

να από το μάθημα αποτελέσματα
Διαμόρφωση 
του θέματος

για τους μαθητές. Η  αυθαίρετη 
επιλογή μιας μονάδας, η οποία 

συχνά συνδέεται με κάποιο σημαντικό μνη
μείο της περιοχής, ίσως να μην προσφέρεται, 
πέρα από την αναζήτηση μιας ειδικής βιβλιο
γραφίας, για σημαντικές ερευνητικές δραστη
ριότητες για τη σχολική πράξη.

Έτσι, η επιλογή της κατάλληλης μονάδας 
τοπικής ιστορίας αποτελεί την πρώτη αλλά 
όχι και την τελευταία μέριμνα του διδάσκο-

Χαράλαμπος Παχής, 
H  δολοφονία του Καποδίστρια

ντος, ο οποίος χρειάζεται να προετοιμαστεί 
για τη συζήτηση με τους μαθητές, προκειμέ- 
νου να διατυπώσουν το θέμα από κοινοΰ. Εί
ναι γεγονός ότι, κατά κανόνα, στις διατυπώ
σεις των θεμάτων τοπικής ιστορίας δΰο παρά
γοντες αναφέρονται ρητά ή υπολανθάνουν: ο 
τόπος  και οι άνθρωποι. Αυτοί αποτελοΰν το 
δίπολο, γΰρω από το οποίο στρέφεται η θεμα
τική της τοπικής ιστορίας. Η  διερεΰνηση του 
πρώτου πόλου είναι άκρως απαραίτητη, κα
θώς συμβάλλει αποφασιστικά στην απάντηση 
ερωτημάτων αναφερόμενων στους τρόπους με 
τους οποίους οι ιδιαιτερότητες του τόπου 
επηρέασαν τους ανθρώπους.

Εντοΰτοις, παρά τις διαφωτιστικές πλη
ροφορίες που παρέχει η εξέταση του τόπου, 
δε θα πρέπει να οδηγηθοΰμε στην αντίληψη 
ότι για όλα τα εξεταζόμενα ζητήματα απο
φάσισε η γεωγραφία,14 η τοπογραφία ή το 
κλίμα. Μ ια τέτοια αντίληψη θα οδηγήσει σε 
άκρως απογοητευτικά αποτελέσματα. Το 
ερώτημα «τι μπορώ να βρω για την ιστορία 
του τάδε τόπου» δεν είναι ουσιαστικά γόνι
μο, καθώς δεν κινητοποιεί ερευνητικά το μα
θητή, και το μόνο αποτέλεσμά του θα ήταν 
μια συμπιληματική σΰνθεση βιβλιογραφικών 
δεδομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι 
αντιλαμβάνονται την τοπική ιστορία μέσα 
από αυτό το πρίσμα οδηγοΰνται συχνά στην 
ανεκδοτολογική παράθεση άσχετων μεταξΰ 
τους συμβάντων στον ίδιο τόπο. Η  αποκλει
στική εστίαση του ενδιαφέροντος στον «τό
πο» δεν αποτελεί την καλΰτερη προσέγγιση 
για την τοπική ιστορία.

Αντίθετα, η έμφαση στον όρο άνθρωποι, 
του προαναφερθέντος διπόλου, είναι εκείνη 
η επιλογή η οποία θα ενεργοποιήσει τα απα
ραίτητα για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας 
ερωτήματα και θα την οδηγήσει σε αποτελέ
σματα που θα έχουν νόημα. Γιατί το αντικεί
μενο της ιστορίας, οιαδήποτε «ιστορική σχο
λή» και αν ακολουθοΰμε, είναι οι άνθρωποι, 
τα προβλήματά τους, συχνά μάλιστα αυτά 
που δημιουργεί ο «τόπος». Είναι οι τρόποι με 
τους οποίους οι άνθρωποι επιχείρησαν να τα 
αντιμετωπίσουν, οι αποτυχίες τους, τα επι- 
τεΰγματά τους.

Είναι προφανές ότι μια προσέγγιση του 
είδους αυτοΰ υπαγορεΰει στον ερευνητή τη
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διατΰπωση ανθρωποκεντρικών ερωτημάτων. 
Τ α ερωτήματα που αναφέρονται σε ανθρώ
πους και στις συνειδητές δραστηριότητές 
τους είναι κατεξοχήν παραγωγικά κατά τη 
διεξαγωγή της ιστορικής έρευνας, η δουλειά 
του ιστορικοΰ δεν είναι άλλη από το να θέτει 
μια σειρά από έξυπνες ερω τήσεις στις  
πηγές. Πρόκειται φυσικά για ερωτήσεις που 
έχουν ως επίκεντρο τις ανθρώπινες δραστη
ριότητες. Θ α σημειώσουμε όμως και πάλι 
ότι ο όρος «έξυπνες ερωτήσεις», στο βαθμό 
που αφορά την ευθΰνη του διδάσκοντος, 
αναφέρεται σε αυτές που, εκκινώντας από 
μια υποθετική σχέση, αποσκοποΰν στο να 
διερευνήσουν την ισχΰ της, λαμβάνοντας 
υπόψη τη δυνατότητα των πηγών να απα
ντήσουν, άμεσα ή έμμεσα.

Ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα 
προβληματισμοΰ ως προς τη διατΰπωση του 
θέματος. Γνωρίζοντας από τη γενική ιστορία 
το σημαντικό ρόλο της σταφιδοπαραγωγής 
για την εθνική οικονομία, καθώς επίσης τις 
ποικίλες και σημαντικές επιπτώ σεις του 
σταφιδικοΰ ζητήματος, επιλέγουμε να το με
λετήσουμε σε επίπεδο τοπικής ιστορίας 
στην Ηλεία. Αν επιλέξουμε τη διατΰπωση 
«Η σταφίδα της Η λείας κατά τα τέλη του 
19ου αι.», θα διαπιστώσουμε ότι περιλαμβά
νει τρεις έννοιες, από τις οποίες η πρώτη 
ορίζει το αντικείμενο της έρευνας, ενώ οι 
δΰο άλλες θέτουν το τοπικό και το χρονικό 
πλαίσιό της. Ουσιαστικά λοιπόν ζητάμε τα 
πάντα για μία μόνο έννοια, την πρώτη, ενώ 
απουσιάζει από τη διατΰπωση η υπό διερεΰ- 
νηση σχέση. Είναι προφανές ότι η διατΰπω
ση αυτή δεν είναι καθοδηγητική ως προς το 
ζητοΰμενο. Ενδεχομένως υπαγορεΰει στους 
μαθητές να ασχοληθοΰν με το θέμα σφαιρι
κά, επιχειρώντας όλες τις δυνατές προσεγγί
σεις: ποΰ, πότε, γιατί, πώς κ.ο.κ. Πρόκειται 
για ένα περίπλοκο σΰνολο ερωτημάτων με 
αρκετές επικαλΰψεις, το οποίο είναι βέβαιο 
ότι θα προκαλέσει σΰγχυση. Μ ια τέτοια δια
τΰπωση, εξάλλου, δεν ανταποκρίνεται στις 
χρονικές και ερευνητικές προϋποθέσεις της 
μαθητικής έρευνας, καθώς το αποτέλεσμα 
μιας τέτοιας έρευνας απαιτεί τη συγγραφή 
εκτενοΰς μονογραφίας. Για το λόγο αυτό η 
παρουσία μίας και μοναδικής έννοιας στο

Το  γεφύρι του Πλακίδα, χτισμένο το  1814, 
κοντά στους Κήπους Ζαγορίου

θέμα αντενδείκνυται. Μ ια περισσότερο προ- 
σανατολιστική διατΰπωση του θέματος, της 
μορφής, λ.χ., «Ο ρόλος της σταφιδοπαραγω
γής της Ηλείας στη δημογραφική κατάστα
ση της περιοχής κατά την περίοδο 1880
1910», θα βοηθοΰσε στη συγκεκριμενοποίη
ση της εΡευνητικ<ς π ροσπάθειας ^  Δ.ιερ εό ισ η
καθώς ο προσδιορισμός τής υπό του ο έ ; · ^
διερεΰνηση σχέσης είναι προφα- -------------------
νής. Η  διατΰπωση του θέματος, εξάλλου, δεν 
απαγορεΰει να θίξουμε και ορισμένα περιφε
ρειακά ζητήματα' είναι όμως σαφές ότι το 
κΰριο βάρος της έρευνας θα εστιαστεί στη 
σχέση των καμπυλών ζήτησης του προϊό
ντος με εκείνες της δημογραφίας του χώρου

Βάλια Σεμερτζιδη, Το  όργωμα
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κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και στην 
προσπάθεια ερμηνείας των συναφειών τους 
(βλ. δείγμα 9).

Ό σ ο ν  αφορά το χαρακτήρα των ειδικό
τερων ερωτημάτων που θα επακολουθή
σουν, θα παρατηρήσουμε ότι από τη διατύ

πωσή τους εξαρτάται η ακρίβεια 
και η σαφήνεια των απαντήσεων 
που θα λάβουμε. Τ α  ερωτήματα 
αυτά είναι δυνατόν να αναφέρο- 

νται σε ευρύ φάσμα ανθρώπινων δραστηριο
τήτων του παρελθόντος. Μεθοδολογικά, εν- 
δείκνυται τα αρχικά ερωτήματα να έχουν 
σημαντικό εύρος, χωρίς να στερούνται σα
φήνειας, και στη συνέχεια να εξειδικεύο
νται, ανάλογα με τις διαθέσιμες πηγές. Τ έ
τοια αρχικά ερωτήματα είναι αυτά του τύ
που: «Πόσο μεγάλη ήταν η ανθρώπινη ομά
δα που μας ενδιαφέρει; Π οια η κοινωνική 
της σύνθεση και δομή; Π οιες οι συνθήκες 
κατοικίας των μελών της; Πώς κέρδιζαν οι 
άνθρωποι τη ζωή τους; Π οιος ο ρόλος της 
θρησκείας στην ομάδα; Π οια τα κοινά εν
διαφέροντα και οι αγωνίες τους; Π ώς δια
σκέδαζαν; Πώς εκπαιδεύονταν;». Η  ανάλυ
ση του αρχικού γενικού ερωτήματος, με το 
οποίο διατυπώνεται το θέμα-ζητούμενο, 
εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη διαθεσι
μότητα συναφών πηγών και τη δυνατότητά 
τους να δώσουν απαντήσεις.

ΙΙ. Τα σχέδια εργασίας -  Η μέθοδος project

Η  μέθοδος προσέγγισης θεμάτων τοπικής 
διάστασης δε διαφέρει από τις μεθόδους έρευ
νας που χρησιμοποιεί η γενική ιστορία: επιλο
γή του θέματος, διαμόρφωση των ερωτημά
των, μελέτη των πηγών και των πληροφοριών, 
αφομοίωση, κριτική αντιμετώπιση των πη
γών, παρουσίαση, σύνθεση, αξιολόγηση.

Σημαντικό αποτέλεσμα του σύγχρονου 
παιδαγωγικού προβληματισμού ως προς τη 
διδακτική μεθοδολογία, η οποία στηρίζεται 

στις αρχές της αυτενέργει
ας και της συμμετοχικής 
μάθησης, αποτελεί η μέθο

δος project. Η  μέθοδος αυτή μειώνει στο 
ελάχιστο την απόσταση μεταξύ σχολείου και

κοινωνικού περίγυρου, καθώς συνδέει τη 
σχολική εργασία με δραστηριότητες στον 
κοινωνικό χώρο.

Ο όρος project αναφέρεται στην οργά
νωση και ανάπτυξη σχεδίων-έργων κάθε 
μορφής και σε κάθε επ ίπ εδο ’ η διάρκεια 
ενός τέτοιου σχεδίου είναι δυνατόν να κυ
μαίνεται από 2-3 διδακτικές ώρες μέχρι και 
ολόκληρο το διδακτικό έτος. Τ α  στάδια 
ενός project, ανεξάρτητα από τη διάρκειά 
του, είναι τέσσερα:
• Διατύπωση του σκοπού του θέματος. Στο 

στάδιο αυτό είναι απαραίτητη η συμμε
τοχή των μαθητών και η διακριτική πα
ρέμβαση του εκπαιδευτικού.

• Σχεδιασμός των διαδικασιών που θα 
ακολουθήσουν οι μαθητές.

• Εκτέλεση του προγράμματος βάσει του 
σχεδιασμού, με ενδεχόμενες τροποποιή
σεις που υπαγορεύουν ειδικές συνθήκες 
κατά την εκτέλεση.

• Αξιολόγηση του έργου: α) διαμορφωτική, 
στη διάρκεια οργάνωσης και εκτέλεσης, 
β) τελική, για τη διαπίστωση της επίτευ
ξης των στόχων του προγράμματος. Η  τε
λική αξιολόγηση γίνεται από τους ίδιους 
τους μαθητές με τη βοήθεια του καθηγη
τή, ώστε να διαπιστώσουν μόνοι τους 
κατά πόσο το πρόγραμμα είχε την ανα
μενόμενη επιτυχία. Στόχος της αξιολό
γησης είναι να αναπτύξουν οι μαθητές 
κριτήρια και μεθόδους κριτικής και αυ
τοκριτικής.15
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απο- 

τελεσματικότητα ενός project είναι η αποδο
χή ορισμένων βασικών αρχών λειτουργίας 
της ομάδας των μαθητών, όπως: συγκεκριμέ
νοι κανόνες συμπεριφοράς, σαφής διατύπω
ση στόχων, πολυεπ ίπεδη  επικοινωνία και 
συνοχή τη ς ομάδας. Ό σ ο ν  αφορά το ρόλο 
του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο ανάπτυξης 
του project, αυτός είναι πολύπλευρος, στηρί
ζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλή
ψεις, αλλά κυρίως συνίσταται σε «δράση από 
το παρασκήνιο». Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαι
δευτικός παρεμβαίνει μόνο όταν είναι απα
ραίτητο και συμμετέχει χωρίς να προκατα
λαμβάνει ή να κατευθύνει τις προσπάθειες 
των μαθητών.16

Προσδιορισμός
και

αποσαφηνίσεις

Αποτελεσματικότητα. 
του project
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Ό π ω ς αναφέρθηκε, κατά την επιλογή 
του θέματος, ο καθηγητής λαμβάνει υπόψη τις 
δυσκολίες που υπάρχουν και που οφείλονται 
κυρίως στη φΰση της σχολικής έρευνας και 
στην καταλληλότητα των πηγών. Η  μελέτη 
της τοπικής ιστορίας αρχίζει από συγκεκριμέ
νες παραστάσεις, ενώ η γενική ιστορία είναι 
γνώση που δεν προέρχεται από άμεση εμπει
ρία. Κάποιο φροΰριο, ένα μνημείο, ένας αρ
χαιολογικός χώρος, ένα τοπωνΰμιο που θυμί
ζει ιστορικά περιστατικά στους κατοίκους της 
περιοχής, το όνομα ενός δρόμου ή μιας πλα
τείας, μια παλιά φωτογραφία, όλα αυτά τα 
στοιχεία της ιστορίας ή της ιστορικής μνήμης, 
ορατά και γνώριμα στο μαθητή, διευκολΰνουν 
στη συνέχεια την κατανόηση της γενικής ιστο
ρίας, που διαφορετικά μένει απόμακρη, αφη- 
ρημένη και ακατανόητη. Επειδή ο μαθητής 
δεν είναι σε θέση να εισέλθει στις ιστοριογρα
φικές διαδικασίες μέσω των πηγών, ο καθηγη
τής χρειάζεται να δώσει το έναυσμα, το ερέθι
σμα και το αντικείμενο έρευνας, παρουσιάζο
ντας τη σχετική βιβλιογραφία, τις προσπελά
σιμες αρχειακές πηγές και τις προσιτές μαρτυ
ρίες. Βεβαίως, οι μαθητικές έρευνες δεν πρέ
πει να περιορίζονται, όπως είπαμε, στα μεγά
λα γεγονότα, στα σημαντικά μνημεία και τα 
φροΰρια, αλλά να επεκτείνονται στο ευρΰτερο 
φάσμα της κοινωνικής ζωής, των δομών, των 
επαγγελμάτων κτλ.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα εφαρμογής 
της μεθόδου project στην τοπική ιστορία.

Οι επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες 
και αρχαιολογικοΰς χώρους αποτελοΰν συνή
θεις δραστηριότητες της σχολικής ζωής. Το 
περιβάλλον των χώρων αυτών είναι οικείο 
στους μαθητές και αποτελεί μια ενδιαφέρου
σα πηγή αφόρμησης για έρευνα σε επίπεδο 
τοπικής ιστορίας. Υποθέτουμε ότι έπειτα 
από συζήτηση στην τάξη, προσανατολίζουμε 
τη σχετική έρευνα στη βιβλιοθήκη της πόλης' 
ειδικότερα, μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε 
το ρόλο της στον κοινωνικό χώρο. Ο σκοπός 
του σχεδίου εργασίας, που μπορεί να προκΰ- 
ψει κατά το πρώτο στάδιο, ΰστερα από τη 
συζήτηση, διατυπώνεται με σαφήνεια: «Η 
συμβολή της Βικελαίας Βιβλιοθήκης στην 
πνευματική ανάπτυξη της πόλης κατά την 
τελευταία δεκαετία» (βλ. δείγμα 8).

Ο Αλ. Δελμούζος με μαθήτριες και προσωπικό 
του Παρθεναγωγείου Βόλου, 1911

Στο στάδιο του σχεδιασμοΰ προσδιορί
ζονται, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
των μαθητών και του διαθέσι
μου χρόνου, οι άξονες στους 
οποίους θα κινηθεί η έρευνα 
και στους οποίους προσαρμό-

Μέθοδοςρνο]εοΐ 
και θέματα 
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ζεται η ομαδοποίηση των μαθητών, ανάλογα 
με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι δυνατόν 
να προσδιοριστοΰν 3 άξονες.
• Η  έρευνα της κίνησης της βιβλιοθήκης 

κατά την υπό εξέταση περίοδο.
• Η  έρευνα της θεματικής ζήτησης και του 

εμπλουτισμοΰ της βιβλιοθήκης.
• Η  εξέταση του ρόλου της βιβλιοθήκης ως 

κέντρου πνευματικών εκδηλώσεων.
Είναι προφανές ότι οι άξονες αυτοί χρειά

ζεται να εξειδικευτοΰν σε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, για την ολοκλήρωση των 
οποίων θα διαμορφωθεί χρονοδιάγραμμα. 
Θ α προσδιοριστοΰν επίσης οι βασικές πη

H Εθνική Βιβλιοθήκη
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γές πληροφόρησης, που μπορεί να είναι τα 
βιβλία αναγνωστηρίου και δανεισμού, ερω
τηματολόγια για τους υπαλλήλους, εκθέσεις 
της διεύθυνσης της βιβλιοθήκης προς τις 
προϊστάμενες αρχές, προγράμματα πολιτι
στικών εκδηλώσεων, πιθανές εκδόσεις του 
ιδρύματος, συνεντεύξεις με τους εργαζομέ
νους και τους χρήστες κτλ. Χρειάζεται επί
σης να συμφωνηθούν οι τρόποι καταγραφής 
και ταξινόμησης των δεδομένων, ενδεχομέ
νως η δυνατότητα ένταξής τους σε μια ηλε
κτρονική βάση, καθώς επίσης να ληφθεί 
υπόψη η ικανότητα των μαθητών να καταρ
τίζουν στατιστικούς πίνακες από τα δεδομέ
να της έρευνας, ώστε αυτοί να συμπεριλη- 
φθούν στην τελική σύνθεση που θα πραγμα
τοποιηθεί σε ολομέλεια. Είναι επίσης αυτο
νόητο ότι ο διδάσκων φροντίζει ώστε τα μέ
λη των ομάδων να είναι εφοδιασμένα με το 
απαραίτητο κατά δραστηριότητα υλικό 
(μπλοκ σημειώσεων, φωτοτυπίες ερωτημα
τολογίων, φωτογραφική μηχανή, μαγνητό
φωνο, κάμερα βιντεοσκόπησης).

Στο στάδιο της εκτέλεσης, και σε σαφώς

προσδιορισμένους χρόνους, πραγματοποι
ούνται συναντήσεις των μελών των ομάδων 
παρουσία του διδάσκοντος, παρουσιάζονται 
η πρόοδος της εργασίας κάθε ομάδας ή μέ
λους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές κατά την έρευνα, οι ενδεχόμενες 
δυσλειτουργίες του προγράμματος. Ό λ α  αυ
τά αντιμετωπίζονται με τις κατάλληλες ανα
προσαρμογές, σε μια συνεχή διαμορφωτική 
αξιολόγηση. Τέλος, στον προγραμματισμέ
νο χρόνο, οι ομάδες συνεργάζονται μεταξύ 
τους, ώστε, με βάση τα δεδομένα της έρευ
νας, να διαμορφωθεί το τελικό προϊόν της 
-ένα  κείμενο, ένα CD ROM- στο οποίο θα 
παρέχεται κατά τρόπο εύληπτο η τεκμηριω
μένη απάντηση στο αρχικό θέμα.

Στο τελευταίο στάδιο οι μαθητές και ο 
διδάσκων, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
-όπω ς ο βαθμός πληρότητας της εργασίας, 
ο βαθμός τεκμηρίωσης των συμπερασμάτων, 
η ποιότητα της μορφής πα
ρουσίασής τους-, εντοπίζουν 
τις ενδεχόμενες αδυναμίες 
του τελικού προϊόντος, τα στοιχεία που επι
δέχονται βελτίωση και τους τρόπους με τους 
οποίους θα μπορούσαν να επέλθουν οι σχε
τικές βελτιώσεις. Η  εσωτερική αυτή αξιολό
γηση καλό είναι να ανατροφοδοτηθεί με 
σχόλια που θα προκύψουν μετά τη δημοσιο
ποίηση των αποτελεσμάτων της εργασίας, 
μια παρουσίαση η οποία μπορεί να γίνει μέ
σα από έντυπα, την ιστοσελίδα του σχολείου 
ή, ακόμα, την οργάνωση σχετικής εκδήλω
σης και έκθεσης στο σχολείο ή και στο χώρο 
της βιβλιοθήκης.

Αξιολόγηση 
του project

^  Πηγές της Τοπικής Ιστορίας

Την τοπική ιστορία ενδιαφέρουν όλα τα εί
δη πηγών, όπως το φυσικό και το ανθρω- 

πογενές περιβάλλον, τα αρχειακά έγγραφα, 
οι επιστολές, τα κατάλοιπα του 
υλικού πολιτισμού (εργαλεία και 
μηχανές, οικιακά σκεύη και ενδυ

μασίες), οι σφραγίδες και τα νομίσματα, τα 
λογοτεχνικά έργα, ο τύπος, τα έργα τέχνης, 
οι φωτογραφίες και το κινηματογραφικό υλι

κό, η προφορική παράδοση και οι προφορι
κές μαρτυρίες.17 Είναι προφανές ότι ο βαθ
μός αξιοπιστίας των πηγών αυτών, από τις 
οποίες άλλες είναι άμεσες και άλλες έμμεσες, 
ποικίλλει, και είναι έργο του διδάσκοντος να 
τον προσδιορίσει, ώστε να προφυλάξει τους 
μαθητές από επισφαλή συμπεράσματα.

Αν και οι πηγές πληροφόρησης για τη 
διερεύνηση ζητημάτων τοπικής ιστορίας εί

Κατηγορίες
πηγών
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ναι ποικίλες, η αρχική πληροφόρηση, όταν 
αυτό είναι εφικτό, προέρχεται από δημο
σιευμένα άρθρα και βιβλία, αυτονόητο όμως 
είναι ότι δεν εξαντλείται σ’ αυτά. Μ ια κριτι
κή μάλιστα προσέγγιση των πηγών αυτών εί
ναι δυνατόν να αναδείξει σημαντικά ζητοΰ- 
μενα τα οποία δεν καλΰπτονται επαρκώς 
από αυτές. Πέρα από τη βιβλιογραφία, ο το
πικός τΰπος  αποτελεί για τις νεότερες ιστο
ρικές περιόδους σημαντικότατη πηγή και 
μποροΰμε να τον αναζητήσουμε είτε σε το
πικά πνευματικά ιδρύματα (βιβλιοθήκες) εί
τε στους εκδοτικοΰς φορείς. Σημαντικότατο 
πρωτογενές υλικό (έγγραφα, πρακτικά, λη 
ξιαρχικές πράξεις κτλ.) θα εντοπίσουμε στα 
κατά τόπους Γενικά Αρχεία του Κράτους, 
αλλά και σε αυτά διάφορων δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων, όπως είναι ο Δήμος, το 
Επιμελητήριο, η Νομαρχία, το Σχολείο (βλ. 
δείγμα 7). Πληροφορίες επίσης για μια πε
ριοχή θα εντοπίσουμε σε υπηρεσιακές εκδό
σεις υπουργείων και δημόσιων οργανισμών 
που αφοροΰν τα αντικείμενα της δραστηριό- 
τητάς τους. Στις γραπτές πηγές της τοπικής 
ιστορίας είναι δυνατόν να ενταχθοΰν επίσης 
λογοτεχνικά έργα, ιδιαίτερα τα ταξιδιωτικά, 
τα ηθογραφικά κείμενα, καθώς και τα ιστο
ρικά μυθιστορήματα. Π έρα όμως από τις 
γραπτές πηγές, η πληροφόρησή μας θα 
εμπλουτιστεί με την προφορική συνέντευξη 
(βλ. δείγματα 1, 2, 5, 6), το κατάλληλο φωτο
γραφικό υλικό αλλά και με ηχητικές μαρτυ
ρίες, που μπορεί κανείς να αναζητήσει σε 
αρχεία ραδιοφωνικών σταθμών ή και εκδό
σεις δίσκων, CD κτλ., ενώ κινηματογραφικές 
πηγές (ντοκιμαντέρ ή και παλαιές ελληνικές 
ταινίες) μπορεί κανείς να εντοπίσει σε ται
νιοθήκες και video club' τέλος, ακόμα και τα 
ταπεινά παλαιά αντικείμενα  της καθημερι
νής χρήσης είναι δυνατόν να συναποτελέ- 
σουν ενδιαφέρον υλικό, αρκεί να τεθοΰν τα 
κατάλληλα κάθε φορά ερωτήματα.

Από τις πολυάριθμες αυτές κατηγορίες 
πηγών της τοπικής ιστορίας, πιο προσιτές 
στους μαθητές αποτελοΰν το υλικό περιβάλ
λον και τα στοιχεία του, τα πάσης φΰσεως 
έγγραφα, ο τΰπος και οι προφορικές μαρτυ
ρίες και, τέλος, η λογοτεχνική παραγωγή 
που αναφέρεται στον υπό εξέταση τόπο.

Η βυζαντινή Μονή της Παντάνασσας, 15ος αι., 
Μυστράς

Θεωροΰμε λοιπόν σκόπιμο να αναφερθοΰμε 
αναλυτικότερα στις πηγές αυτές.

Πηγές της Τοπικής Ιστορίας

Φυσικό και δομημένο τοπίο 
Αρχειακά έγγραφα 
Επιστολές
Εφημερίδες και περιοδικά 
Προφορική παράδοση και μαρτυρίες 
Φωτογραφίες, χάρτες 
Υλικοτεχνικές υποδομές, μηχανές, 
εργαλεία, σκεΰη 
Ενδυμασία, διακόσμηση 
Σφραγίδες, γραμματόσημα, νομί
σματα
Κινηματογραφικά και τηλεοπτικά 
ντοκουμέντα
Ηχητικές και ηλεκτρονικές πηγές 
πληροφόρησης
Εικαστικά και λογοτεχνικά έργα 
Απογραφές και στατιστικοί πίνακες

► I. Το υλικό π ερ ιβά λλον18 αποτελεί, 
όπως επισημάνθηκε, σημαντική πηγή πληρο
φόρησης για την τοπική ιστορία, ενώ τα 
στοιχεία του χρησιμεΰουν κατά κα
νόνα ως πηγές αφόρμησης της 
έρευνας. Π έρα από τα σταθερά 
στοιχεία του τοπίου που παρουσιάζουν εν
διαφέρον, η έρευνα θα επιδιώξει να αποκωδι- 
κοποιήσει τις ανθρώπινες παρεμβάσεις σ’ αυ-

Ανάγνωση 
του τοπίου
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Άποψ η του Ναυπλίου

Η Βάθεια με τους χαρακτηριστικούς 
πύργους της, Μάνη

τό, επειδή αποτελούν δυνητικά ιστορικό τεκ
μήριο, αρκεί να κατέχουμε τον κώδικα ανά
γνωσής του.19 Έ να  εγκαταλελειμμένο στοι
χείο του τοπίου, είτε πρόκειται για αστική συ
νοικία ή αγροτικό οικισμό ή και ένα κτίσμα, 
αποτελεί ερέθισμα, καθώς θέτει ερωτήματα 
(πότε, γιατί, πώς, πού κτλ.), των οποίων οι 
απαντήσεις δεν είναι έργο της φαντασίας αλ
λά της έλλογης και μεθοδικής τεκμηρίωσης. 
Δεν αποκλείεται βέβαια το ίδιο το τοπίο να 
παρέχει τα δεδομένα για ερμηνείες αναφορικά 
με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου σ’ αυτό. Η 
μελέτη του τοπίου σε συνδυασμό με αυτήν των 
χαρτών, τοπογραφικών σχεδίων, παλαιών 
απεικονίσεων ή και αεροφωτογραφιών είναι 
δυνατόν να φωτίσει πολλά από τα ζητούμενα 
της τοπικής ιστορίας.

Το τοπίο, αστικό ή αγροτικό, όπως πα
ρουσιάζεται, είναι το αποτέλεσμα διαδοχι
κών επικαλυπτόμενων γραφών της φυσικής 
και ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω σ’ αυ
τό. Η  ανάγνωση των γραφών αυτών δεν είναι 
πάντα εύκολη, καθώς ό,τι εμφανίζεται μπρο
στά μας αποτελεί ένα δυσανάγνωστο αποτέ
λεσμα αυτών των επικαλυπτόμενων διαδοχι
κών γραφών, από τις οποίες οι μεταγενέστε
ρες, κατά κανόνα, έχουν εξαλείψει τμήμα 
των προγενέστερων. Πέρα από τη δυσκολία 
αυτή της ανάγνωσης του τοπίου, ο ερευνητής 
αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα-κινδύ- 
νους, όπως το να επηρεαστεί η προσέγγισή 
του από τις σύγχρονες χρήσεις του χώρου, 
την αισθητική ή οικονομική του σημασία 
κ.ο.κ. Τα παραδείγματα μεταβολών του το
πίου στον ελλαδικό χώρο είναι πάμπολλα. 20

Το αγροτικό τοπίο, η διαμόρφωση του 
ανάγλυφου και ο εντοπισμός των ενδιαφερό
ντων χαρακτηριστικών του, τα ίχνη ανθρώπι
νων εγκαταστάσεων ή οικονομικών δραστη
ριοτήτων σ’ αυτό αποτελούν πληροφορίες 
που εγείρουν γόνιμα ερωτήματα σχετικά με 
το μέγεθος των εγκαταστάσεων, τις οικονο
μικές δραστηριότητες του πληθυσμού, τα δί
κτυα επικοινωνίας κτλ. Εγκαταλελειμμένοι 
οικισμοί υπαγορεύουν τη διατύπωση ερωτη
μάτων σχετικά με το χρόνο και τους λόγους 
της συγκρότησης και της εγκατάλειψης, ερω
τήματα στα οποία συχνά μπορεί να απαντή
σει το ίδιο το τοπίο. Ίχνη ανθρώπινης δρα-
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στηριοτητας, οπως ο τεμαχισμός της αγροτι
κής γης, οι μέθοδοι αντιστήριξης του εδά
φους, τα μέσα επεξεργασίας της αγροτικής 
παραγωγής, όπως ελαιοτριβεία, μΰλοι κτλ., 
καταγράφονται και συζητοΰνται στο πλαίσιο 
της προσπάθειας ερμηνείας των ρόλων τους. 
Ανάλογες παρατηρήσεις καταγράφονται κα
τά την επόπτευση του αστικοΰ τοπίου.

Από παρατηρήσεις του είδους αυτοΰ ανα- 
τροφοδοτείται ο προβληματισμός σχετικά με 
τις φάσεις της τοπικής ιστορίας. Οπωσδήπο
τε, ο μαθητής χρειάζεται καθοδήγηση τόσο 
λόγω της πληθώρας των πληροφοριών όσο και 
της διαθεματικότητας που συνεπάγεται η 
αξιοποίηση του τοπίου ως πηγής πληροφόρη
σης. Για τους λόγους αυτοΰς, η έλλογη και στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων των μαθητών αυτής 
της ηλικίας οριοθέτηση των στόχων της έρευ
νας είναι καθοριστική για την αποτελεσματι- 
κότητά της. Τα ερωτήματα που θα τεθοΰν εν- 
δείκνυται να μην είναι εξαιρετικά σΰνθετα και 
να περιλαμβάνουν τη διερεΰνηση των σχέσε
ων μεταξΰ περιορισμένου αριθμοΰ παραγό
ντων. Τέτοιες σχέσεις είναι δυνατόν να ανα- 
φέρονται σε συσχετισμοΰς ως ακολοΰθως:
• Στοιχεία του φυσικοΰ ή ανθρωπογενοΰς 

τοπίου -  επίδρασή τους στη διαμόρφωση 
ιδιαιτεροτήτων της τοπικής κοινωνίας 
(βλ. δείγματα 2, 3).

• Τοπικά προϊόντα -  οικονομία / τεχνολο
γία / επαγγέλματα / εκπαίδευση (βλ. δείγ
ματα 2, 5, 9).

• Συγκοινωνιακές συνθήκες -  κοινωνική 
σΰνθεση / οικονομία / τεχνολογία / εκ
παίδευση (βλ. δείγματα 7, 8).

• Τοπικά ιδρΰματα και φορείς -  συμβολή 
τους στον τομέα αναφοράς τους (βλ. 
δείγμα 8).
Η  μελέτη του τοπίου δεν οδηγεί οπωσδή

ποτε σε λΰσεις των προβλημάτων’ όμως συμ
βάλλει τουλάχιστον στη διατΰπωση γόνιμων 
ερωτήσεων. Μ ετά την καταγραφή των πλη
ροφοριών από την έρευνα πεδίου,21 απαραί
τητη κρίνεται η αξιοποίηση και άλλων διαθέ
σιμων συναφών πηγών, όπως ο χάρτης, η 
παλαιά φωτογραφία, το χαρακτικό, ο πίνα
κας ζωγραφικής, η αεροφωτογραφία, το το
πογραφικό σχέδιο, το κτηματολόγιο παρω
χημένων εποχών, ώστε να διασταυρωθοΰν οι

Σεβασμός 
του

περιβάλλοντος

Σκάρωμα σκάφους, Θάσος

πληροφορίες της επιτόπιας παρατήρησης. 
Αφοΰ εξαντληθοΰν και οι πηγές αυτές, μπο- 
ροΰμε να προχωρήσουμε στη διατΰπωση 
ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

Η  μελέτη και η γνώση του περιβάλλο
ντος, όταν γίνεται με εΰστοχο τρόπο, δημι
ουργεί ιδιαίτερο δεσμό του μαθητή με αυτό, 
γεγονός που αποτελεί ένα από τα σημαντι
κότερα αποτελέσματα της μελέτης της τοπι
κής ιστορίας· γιατί είναι βέβαιο ότι ένας τέ
τοιος δεσμός θα οδηγήσει στο σεβασμό του 
περιβάλλοντος και, μεταξΰ άλλων, 
θα ανακόψει μια έντονα παρατη- 
ροΰμενη σήμερα τάση καταστρο
φής (π.χ. προσβολή κτιρίων και 
μνημείων). Η  ιστορική μελέτη του περιβάλ
λοντος είναι ο καλΰτερος τρόπος ανάπτυξης 
δεσμοΰ με αυτό.

^  II. Τ α  έγγρα φ α . Ιδιαίτερη σημασία 
για την έρευνα της τοπικής ιστορίας έχουν 
τα έγγραφα που διατηροΰνται σε παλαιό 
συμβολαιογραφικά (νοταριακά) αρχεία, κα
θώς επίσης και εκείνα που ανήκουν σε οικο
γένειες, ιδρΰματα ή επιχειρήσεις μιας περιο
χής. Η  ποικιλία και ο πλοΰτος των πληροφο
ριών που παρέχουν τα έγγραφα αυτά είναι 
προφανείς, καθώς αναφέρονται σε μεγάλο 
φάσμα δραστηριοτήτων. Σ την περίπτωση 
χρήσης των πηγών αυτών ο διδάσκων θα 
χρειαστεί, πριν αναθέσει στους μαθητές την 
έρευνά τους, να βεβαιωθεί ότι είναι σε θέση 
να ανταποκριθοΰν στο έργο αυτό, δεδομένου 
ότι συχνά οι δυσανάγνωστες γραφές και οι 
παραχωρημένες μορφές της γλώσσας στις
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πηγές αυτές συνιστούν πρόβλημα, ακόμα και 
για έμπειρους ερευνητές.

Περισσότερο προσιτά στις δυνατότητες 
των μαθητών είναι τα κοινοτικά, δημοτικά, νο
μαρχιακά και εκκλησιαστικά έγγραφα του σχε
τικά πρόσφατου παρελθόντος, τα οποία παρέ
χουν πληροφορίες, κατά κανόνα αξιόπιστες, 
για ζητήματα που αφορούν σύνολα ανθρώπων, 
και αναφέρονται στο μέγεθος και τη σύνθεση 
του πληθυσμού των κατοίκων μιας περιοχής, 
τη δημογραφική εξέλιξη, τα επαγγέλματα, την 
οικονομική κατάσταση και άλλους τομείς. Τα 
στοιχεία αυτά είναι σκόπιμο, μετά τη συγκέ
ντρωσή τους, να αποτυπώνονται με μορφή 
διαγράμματος, ώστε να παρέχουν την κατά το 
δυνατόν πιο εύληπτη εικόνα των σχέσεων που 
διαμορφώνονται στον υπό μελέτη τομέα. Σε 
τέτοιου είδους εργασίες απαιτείται εξαιρετική 
προσοχή, ώστε να αποφεύγονται βεβιασμένα 
συμπεράσματα. Για παράδειγμα, σε μια δημο
γραφική έρευνα, η σχέση γεννήσεων-θανάτων 
δεν αρκεί για την εξαγωγή συνθετικών συμπε
ρασμάτων που θα αφορούν τις δημογραφικές 
τάσεις* χρειάζεται να μελετηθούν και οι αφί- 
ξεις-αναχωρήσεις στην περιοχή.

Για τον εντοπισμό του αρχειακού υλικού 
προσφεύγουμε στους δημοσιευμένους κατα
λόγους των αρχείων, οι οποίοι επιτρέπουν να 
διαπιστώσουμε αν υφίσταται ενδιαφέρον υλι
κό για το αντικείμενο της έρευνάς μας. Πέρα 
από τους δημοσιευμένους καταλόγους, είναι 
αυτονόητο ότι αρχεία διαθέτουν οι διάφορες 
δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα επιμε
λητήρια, καθώς και άλλοι φορείς, όπως η 
Εκκλησία, οι τράπεζες, οι βιομηχανίες κτλ. Ο 
εντοπισμός του αρχειακού υλικού προϋποθέ
τει ενδιαφέρον και ερευνητική διάθεση από 
την πλευρά του εκπαιδευτικού.

Αν όλες αυτές οι προϋποθέσεις εξασφαλι
στούν, απαραίτητη είναι η επίσκεψη του διδά
σκοντος για εξέταση του υλικού αυτού, του εί
δους των πληροφοριών που περιλαμβάνει, κα
θώς και των δυνατοτήτων που έχουν οι μαθη
τές να το διαχειριστούν. Στην περίπτωση κατά 
την οποία διαπιστώνουμε ότι πληρούνται και 
οι προϋποθέσεις αυτές, ενημερώνουμε σχετικά 
τους μαθητές και τους δίνουμε οδηγίες για τον 
τρόπο εργασίας τους. Είναι ενδεδειγμένο, του
λάχιστον στην αρχή της έρευνάς τους, να τους
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συνοδεΰουμε, ώστε να διαπιστώσουμε ότι εξοι
κειώθηκαν τόσο με το περιβάλλον όσο και με 
τον τρόπο της εργασίας στο αρχείο.

Στις οδηγίες προς τους μαθητές θα επι- 
σημάνουμε την αναγκαιότητα ακριβοΰς πα
ραπομπής στις αρχειακές πληροφορίες (θέ
ση, αρίθμηση, χρονολογία του εγγράφου), τα 
ζητοΰμενα-πληροφορίες που χρειάζεται να 
συγκεντρώσουν, ενώ θα προτείνουμε τρό
πους καταγραφής των διάφορων κατηγοριών 
πληροφοριών, ώστε οι μαθητές να είναι στη 
συνέχεια σε θέση να τις επεξεργαστοΰν εΰκο- 
λα. Για παράδειγμα: Επιδιώκουμε να απα
ντήσουμε στο ερώτημα «Ποια προϊόντα δια- 
κινοΰνται (εξάγονται -  εισάγονται -  περνοΰν 
transit) από το τάδε λιμάνι κατά τη δείνα 
χρονική περίοδο;». Αφοΰ εντοπίσουμε το 
σχετικό αρχειακό υλικό και δώσουμε τις προ- 
αναφερθείσες οδηγίες στους μαθητές, τους 
υποδεικνΰουμε το τμήμα του αρχειακοΰ υλι- 
κοΰ που θα ερευνήσουν, καθώς και τον τρόπο 
καταγραφής των αναφερομένων στα αρχεια
κά έγγραφα προϊόντων σε στήλες (ονομασία, 
προέλευση, προορισμός, ποσότητα κτλ.).

Μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών, 
οι μαθητές θα παρουσιάσουν μια συνεκτική 
έκθεση των πληροφοριών αυτών και στη συ
νέχεια θα προχωρήσουν στη διατΰπωση των 
σχετικών συμπερασμάτων.

► III. Ο τοπ ικός τΰπ ος (ημερήσιος και 
περιοδικός) αποτελεί πολΰτιμη πηγή πληρο
φοριών για την τοπική ιστορία, ιδιαίτερα για 
τα νεότερα χρόνια. Ο τΰπος παρέχει πληρο
φορίες για την πολιτική, την καθημερινή ζωή, 
τις πολιτιστικές δραστηριότητες, την οικονο
μία, τα προβλήματα της περιοχής, για το πα
ρόν αλλά και για το παρελθόν.

Πρόκειται για μια πηγή που είναι σχετικά 
εΰκολα προσιτή, όμως το πλήθος των πληρο
φοριών που περιέχει δημιουργεί προβλήματα 
διαχείρισής τους. Στην καλΰτερη περίπτωση, η 
αξιοποίησή του μπορεί να είναι εξαιρετικά 
αποδοτική, όταν εξετάζεται ένα ζήτημα σαφώς 
προσδιορισμένο στο χρόνο, καθώς εντοπίζουμε 
σε μια ομάδα εντΰπων συγκεκριμένες ειδήσεις 
σε συγκεκριμένο χρόνο. Αντίθετα, δυσκολίες 
παρουσιάζει η πηγή αυτή στην περίπτωση που 
διερευνοΰμε ένα θέμα σε μια μεγάλη περίοδο.

Αυτό οφείλεται στο μεγάλο όγκο πληροφοριών 
που θα χρειαστεί να επεξεργαστοΰν οι μαθητές. 
Μια λΰση στο πρόβλημα είναι η πραγματοποί
ηση δειγματοληπτικής έρευνας,22 είναι όμως 
σαφές ότι αυτό θα αποβεί εις βάρος της ακρί
βειας της πληροφόρησης. Αν μια τέτοια λΰση 
δεν κρίνεται ικανοποιητική, μποροΰμε να εστιά
σουμε το ενδιαφέρον μας σε μια περίοδο πιο 
περιορισμένη, π.χ. μία δεκαετία.

Περισσότερο αποτελεσματική μπορεί να 
είναι η αξιοποίηση της πηγής αυτής, όταν

Κοχλίας.
Μηνιαίο περιοδικό 
της Θεσσαλονίκης 
(Α  τεύχος,—ττ—'  ·.
Δεκέμβρης 1945)

Θεσσαλία. 
Εφημερίδα 
του Βόλου 

(8 Μαίου 1886)
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στοχεύουμε στη μελέτη μιας πολύ εξειδικευ
μένης μονάδας τοπικής ιστορίας, όπως είναι 
μια επαγγελματική ομάδα, μια δραστηριότη
τα ενός τοπικού συλλόγου κτλ. Σε κάθε περί
πτωση είναι προφανές ότι πολύ αποτελεσμα
τικότερη και πιο σφαιρική πληροφόρηση θα 
αποκομιστεί όταν, για το θέμα που μας απα
σχολεί, έχουμε προσφύγει σε περισσότερα 
του ενός έντυπα.

Μετά τον εντοπισμό του υλικού, ακολου
θεί η αποδελτίωση των πληροφοριών οι 
οποίες δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα 
που έχουμε θέσει. Βάσει της επεξεργασίας 
αυτής, διατυπώνονται σε μια έκθεση τα σχε
τικά πορίσματα.

► IV. Ο ι προφ ορικές μαρτυρίες έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την τοπική ιστορία, 
αφού δίνει το λόγο στον άνθρωπο που βίωσε 
προσωπικά τα γεγονότα που αφηγείται. Η 
προφορική ιστορία μπορεί να προσεγγίζει και 
πληροφορίες του ψυχολογικού πεδίου, όπως 
αισθήματα, στάσεις, αντιθέσεις προσώπων και 
ομάδων, που δεν εντοπίζονται σε άλλες πηγές. 
Το ενδιαφέρον γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, 

όταν η έρευνα αξιοποιεί μαρτυρίες 
ανθρώπων που είναι περιθωριακοί, 
αποκλεισμένοι από το κοινωνικό

Τεχνική
τηςσυνέντευξης

σύνολο και οι οποίοι δεν εμφανίζονται στις λοι
πές πηγές. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ερευνη
τής, αφού συντάξει το κατάλληλο ερωτηματο
λόγιο, μπορεί να συλλέξει σημαντικές πληρο
φορίες αυτού του πεδίου. Η  έρευνα προφορι
κών μαρτυριών προσφέρει έτσι στον ιστορικό

Δίστομο, 1945: Μαυροφόρες, ένα χρόνο μετά 
τη  δολοφονία τω ν κατοίκων από τους Ναζί

συμπληρωματικές πληροφορίες: καλύπτει τα 
κενά που αφήνουν οι γραπτές μαρτυρίες και, 
κυρίως, μας μεταφέρει το βιωματικό τρόπο με 
τον οποίο μια ομάδα ανθρώπων ανακαλεί και 
αναβιώνει τα παρελθόντα γεγονότα. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι η προφορική μαρτυρία είναι πε
ρισσότερο αντικειμενική από τις λοιπές. Το 
πρόσωπο που μιλά μπορεί να έχει ξεχάσει ή να 
ερμηνεύει διαφορετικά το παρελθόν, ή ακόμα 
να θέλει να μας παραπλανήσει. Αυτό που προέ- 
χει στην προφορική ιστορία δεν είναι μόνο η 
συλλογή πληροφοριών, αλλά το ότι προβάλλε
ται ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο το άτομο 
ή η ομάδα αντιλαμβάνονται και βιώνουν ένα γε
γονός. Τις πληροφορίες που θα συλλέξει και θα 
οργανώσει ο ιστορικός από την έρευνα αυτή 
οφείλει να τις κατατάξει και να τις οργανώσει 
σε ιδιαίτερο αρχείο. Οφείλει επίσης να τις 
ελέγξει, να τις διασταυρώσει με κριτικό πνεύμα 
και επιφύλαξη.

Το προφορικό αρχείο που δημιουργούμε 
στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας είναι διαφο
ρετικό από τα λοιπά ηχητικά αρχεία, δεδομέ
νου ότι ο ερευνητής είναι αυτός που με τις κα
τάλληλες ερωτήσεις το διαμορφώνει. Αυτο
νόητο είναι ότι στις μαρτυρίες του τύπου αυ
τού το στοιχείο του υποκειμενισμού είναι 
έντονο, ενώ ελλοχεύουν και άλλοι κίνδυνοι 
που είναι δυνατόν να καταστήσουν την προ- 
σπάθειά μας αναποτελεσματική ή να οδηγή
σουν σε εσφαλμένες εκτιμήσεις.

Για τους λόγους αυτούς χρειάζεται να τη
ρούνται ορισμένοι κανόνες (βλ. δείγμα 6). Η 
έρευνα για τον εντοπισμό των κατάλληλων 
προσώπων από τα οποία θα ζητηθεί η συνέ
ντευξη είναι απαραίτητη. Είναι προφανές ότι 
μία και μοναδική συνέντευξη δεν παρέχει τα 
εχέγγυα της αντικειμενικότητας, και σκόπιμο 
είναι να προσφεύγουμε σε μια επαναληπτική 
συνέντευξη επιβεβαίωσης, που θα πραγματο
ποιηθεί σε απόσταση ικανού χρόνου από την 
προηγούμενη.23 Ο μαθητής που παίρνει τη 
συνέντευξη θα πρέπει να αντιληφθεί ότι δε 
λειτουργεί ως δημοσιογράφος ούτε ως ανακρι
τής. Ειδικότερα, απαιτείται η κατάλληλη προ
ετοιμασία με πρωταρχικό μέλημα τη διατύπω
ση του ερωτήματος: «Τι με ενδιαφέρει να πλη- 
ροφορηθώ;». Το ερώτημα αυτό θα αναλυθεί σε 
ειδικότερα ερωτήματα που θα τεθούν στο συ-
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νομιλητη του. Ο μαθητης-ερευνητης θα πρέ
πει κατ’ αρχάς να έχει γνώση για το θέμα, να 
είναι καλός ακροατής, αλλά και να έχει την 
ικανότητα να ερεθίζει τη μνήμη του συνομιλη
τή του, στον οποίο, εντοΰτοις, πρέπει να αφή
νει την πρωτοβουλία. Η  συνέντευξη καλό εί
ναι να αρχίζει με «ουδέτερες» ερωτήσεις, οι 
οποίες σταδιακά θα εστιάζονται στα ενδιαφέ
ροντα της έρευνας. Τα γόνιμα ερωτήματα δεν 
είναι γενικόλογα ή ασαφή, καθώς οι απαντή
σεις θα είναι ανάλογες, ενώ ο ερευνητής απο- 
φεΰγει τις ερωτήσεις που υπαγορεΰουν έμμεσα 
ή ζητοΰν να εκμαιεΰσουν συγκεκριμένη απά
ντηση. Κατά τη διατΰπωση των ερωτημάτων 
σκόπιμο είναι να αποφεΰγονται λέξεις ποικιλό- 
τροπα φορτισμένες, ενώ σημειώνονται οι δι
σταγμοί ή οι σιωπές του συνομιλητή μας. Σκο
πός, εξάλλου, του ερευνητή δεν είναι να κρίνει 
τα λεγόμενα του συνομιλητή του, αλλά να τα 
κατανοήσει και να τα ερμηνεΰσει.

Ο χώρος πραγματοποίησης της συνέντευ
ξης ενδείκνυται να μην είναι δημόσιος, οΰτε 
να πραγματοποιείται αυτή παρουσία τρίτων. 
Σημαντικό για την αποτελεσματικότητα της 
εργασίας είναι το κλίμα και η αίσθηση εμπι
στοσύνης που επιδιώκουμε να δημιουργηθεί. 
Απαραίτητο, φυσικά, είναι το μαγνητόφωνο ή 
η κάμερα σε περίπτωση βιντεοσκόπησης. 
Χρειάζεται, επίσης, διευκρίνιση στο συνομι
λητή του τρόπου χρήσης των λεγομένων του 
(παραπομπές, έκδοση βιβλίου κτλ.). Στη 
διάρκεια της συνέντευξης καταγράφουμε σε 
σημειωματάριο στάσεις, κινήσεις, αντικείμε
να που δείχνει ή προσκομίζει κτλ.

Εάν υπάρχουν οι δυνατότητες, όλα τα πα
ραπάνω στοιχεία, τα οποία εκφράζουν, μετα
ξΰ άλλων, την τόσο πληροφοριακή γλώσσα 
του σώματος, μποροΰν να μαγνητοσκοπη- 
θοΰν. Έτσι οι μαθητές μυοΰνται και στην τέ
χνη της βιντεοσκόπησης.24

Η  επόμενη φάση είναι η μεταγραφή του 
περιεχομένου της μαγνητοταινίας. Αν μας 
ενδιαφέρουν απλώς οι πληροφορίες, η μετα
γραφή είναι δυνατόν να παρουσιάζει τους λό
γους διορθωμένους εκφραστικά. Αν μας εν
διαφέρει η ατμόσφαιρα ή η διάλεκτος, κατά 
τη μεταγραφή μεταφέρεται επακριβώς ο 
προφορικός τόνος.

Ακολουθεί η κριτική ανάλυση. Στη φάση

Το  ψαλίδισμα τω ν σφουγγαριών σ την Κάλυμνο

Λευκαδιτισσες μεταφέρουν το  προϊόν 
τω ν αλυκών, 1960

αυτή, πέρα από τις πληροφορίες, ενδεχομέ
νως εντοπίζονται και αξιοποιοΰνται οι παρα
λείψεις, οι συγχΰσεις, οι σιωπές, οι επαναλή
ψεις και οι αντιφάσεις. Συχνά, τα στοιχεία 
αυτά επιβάλλουν την αναζήτηση και άλλης 
προφορικής πηγής. Ας λάβουμε υπόψη επί
σης ότι, αν το θέμα έχει ευρεία δημοσιότητα 
και βιβλιογραφία, ο συνομιλητής μας πιθα
νόν να έχει επηρεαστεί από απόψεις τρίτων. 
Για την άντληση συμπερασμάτων για ευρΰτε- 
ρα στρώματα, τάξεις και κατηγορίες, απα
ραίτητο είναι να λαμβάνονται συνεντεΰξεις 
από περισσότερα πρόσωπα, και μάλιστα με 
διαφορετικά κριτήρια επιλογής τους (τάξη, 
φΰλο, ηλικία, επάγγελμα κ.ο.κ.).

Οι παρατηρήσεις από το υλικό του προ- 
φορικοΰ αρχείου κατηγοριοποιοΰνται και 
συζητιοΰνται, με σκοπό να καταλήξουμε σε 
συμπεράσματα. Φυσικά, η συνέντευξη δεν 
αποτελεί πανάκεια, όμως σε συνδυασμό με 
άλλες πηγές παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς 
φωτίζει πεδία όπως το συναισθηματικό και 
εκείνο των πεποιθήσεων και των νοοτρο
πιών για τα οποία οι λοιπές κατηγορίες πη
γών κατά κανόνα σιωποΰν.
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► V. Η τέχνη: ε ικαστικές μαρτυρίες, 
κ ινηματογράφ ος, λογοτεχνία . Φ ω τογρα
φ ίες  < οπτικοα κουσ τικό  υλικό. Στις πη
γές που είναι δυνατόν να δώσουν πληροφο

ρίες για μια συγκεκριμένη ομά
δα ανθρώπων, οι οποίοι έζησαν 
στο παρελθόν, όπως για τους 
κατοίκους ενός νησιού, μιας 

πόλης, ενός χωριού, μιας συντεχνίας, μιας 
κοινωνικής ομάδας κ.ο.κ., εντάσσεται το 
έργο τέχνης, το οποίο συχνά προσφέρει 
πληροφορίες για  το παρελθόν της περιο
χής. Π ίνακες ζωγραφικής, γλυπτά αλλά και 
φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό 
αποτελούν συνήθως πηγές άντλησης πλη
ροφοριών με εξαιρετικό ενδιαφέρον για την 
τοπική ιστορία. Δεν εξαιρούνται, βέβαια, 
από τα τεκμήρια της κατηγορίας αυτής τα 
προϊόντα της τέχνης του λόγου. Ιδιαίτερα 
πληροφοριακό, εκτός των άλλων, για την 
τοπική ιστορία είναι το ηθογραφικό λογοτε
χνικό είδος, το οποίο ο διδάσκων μπορεί να 
συστήσει στους μαθητές ως πηγή για την 
άντληση πληροφοριών τεκμηρίωσης π α 
ράλληλα με άλλες, διαφορετικής φύσεως 
πηγές.

Νεόνυμφοι από το Καστελόριζο. Η νύφη φέρει 
τη ν  τοπική φορεσιά, 1919

Συγγραφείς των οποίων έργα εντάσσο
νται σε αυτή την κατηγορία είναι πολλοί, 
όπως ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ο Αλέξαν
δρος Παπαδιαμάντης, ο Ιωάννης Κονδυλά- 
κης, ο Γεώργιος Βιζυηνός και τόσοι άλλοι.25 
Με δεδομένο μάλιστα ότι αρκετές περιοχές 
της χώρας μας δε διαθέτουν λαογραφικά κ.ά. 
μουσεία και τα τεκμήρια του βίου της τοπι
κής κοινωνίας είναι περιορισμένα ή δυσπρό
σιτα, το είδος αυτό των πηγών μπορεί να 
αποτελέσει ενδιαφέρουσα αφετηρία προβλη
ματισμού και δημιουργικών πρωτοβουλιών.

Η  μέθοδος και η έκταση της σχετικής ερ
γασίας εξαρτάται από το ερώτημα που θα τε
θεί στην πηγή. Οπωσδήποτε, ο διδάσκων εί
ναι σε θέση να υποδείξει στους μαθητές τα 
σχετικά κείμενα και τη συναφή βιβλιογραφία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες μόνο 
κατηγορίες πληροφοριών που είναι δυνατόν 
να αντληθούν από πηγές της εν λόγω κατη
γορίας:

I  I
■ Γλωσσικό ιδίωμα
■ Προβλήματα της τοπικής κοινωνίας 

και τρόποι αντιμετώπισής τους
■ Επαγγέλματα — οικονομικές δραστη

ριότητες
■ Τεχνολογία εποχής
■ Τοπογραφικά και οικιστικά στοιχεία
■ Κοινωνικές εκδηλώσεις, έθιμα
■ Ενδυματολογικά θέματα
■ Νοοτροπίες και στάσεις του τοπικού 

πληθυσμού

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Έστω ότι 
κατά την επεξεργασία ενός θέματος για τη 
Σκιάθο προκύπτει το ερώτημα: «Ποια η 
εσωτερική διαρρύθμιση και ο εξοπλισμός 
της αγροτικής κατοικίας στη Σκιάθο στα τέ
λη του 19ου αι. και ποιες οι διαφορές της με 
τη σημερινή εποχή;». Ο μαθητής θα αποδελ- 
τιώσει τα σχετικά κείμενα και θα εντοπίσει 
σ’ αυτά τις ενδιαφέρουσες για το θέμα πλη
ροφορίες. Την αποδελτίωση θα ακολουθή
σει η επεξεργασία των πληροφοριών, κατά 
την οποία θα υποδειχθεί από το διδάσκοντα 
η βιβλιογραφία που θα βοηθήσει το μαθητή 
να διευκρινίσει ασαφείς όρους, αλλά και να 
διασταυρώσει τις πληροφορίες αυτές με άλ-

Ητέχνη 
ως πηγή 

πληροφόρησης
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λες πηγές, όπως εικόνες, μουσειακά αντικεί
μενα, παλαιές φωτογραφίες η άλλες απεικο
νίσεις κτλ. Από την επεξεργασία αυτή θα 
παραχθεί ένα κείμενο συνεκτικό, το οποίο 
θα επιδιώκει να περιγράψει το σχετικό με το 
ερώτημα υλικό που αντληθηκε.

Φυσικά, το αφηγηματικό κείμενο (στην 
περίπτωση μας, του Αλ. Παπαδιαμάντη) δε 
θα αποτελεί τη μοναδική πηγή που θα χρη
σιμοποιήσουμε για την τεκμηρίωση του θέ
ματος. Θ α ακολουθήσει και άλλο υλικό, προ
ερχόμενο από διαφορετικής φΰσεως πηγές.

Από τη σΰγκριση των πληροφοριών, θα 
αναδειχθοΰν οι συνέχειες και οι ασυνέχειες. 
Τόσο οι πρώτες όσο και οι δεΰτερες θα επι- 
διωχθεί να ερμηνευτοΰν από τους μαθητές 
με τη διατΰπωση νέων ερωτημάτων, ώστε να 
καταλήξουν σε τεκμηριωμένη απάντηση του 
βασικοΰ ερωτήματος.26

Επαγγέλματα 
π ου χάνονται

%  Θέματα με τα οποία ασχολείται η Τοπική !στορία

πως ήδη αναφέρθηκε, ο ένας από τους δΰο 
πόλους μεταξΰ των οποίων οριοθετείται το 

εκάστοτε επιλεγόμενο θέμα είναι ο τόπος. Η 
σχετική πληροφόρηση είναι σημαντική, καθώς 
συχνά τροφοδοτεί ερωτήματα ή παρέχει απα
ντήσεις σε άλλα, ήδη διατυπωμένα. Το φυσικό 
περιβάλλον, το κλίμα, τα μνημεία, οι οικισμοί, 
το συγκοινωνιακό δίκτυο, η πανίδα, η χλωρίδα 
και όλα τα συναφή αποτελοΰν ενδιαφέροντα 
και χρήσιμα στοιχεία, καθώς η τοπική ιστορία 
προσδιορίζει και αξιολογεί την επίδρασή τους 
στη ζωή των ανθρώπων της περιοχής.

Συναφή με τον τόπο και συνεπώς εξετα
στέα παράμετρο είναι δυνατόν να αποτελέ- 
σει το τοπωνυμικό της περιοχής, το οποίο 
συχνά ανατροφοδοτεί την έρευνα, ενώ είναι 
δυνατόν να διαφωτίσει για τους τρόπους 
πρόσληψης του παρελθόντος από τους κα
τοίκους της περιοχής.

Ενδιαφέρον, επίσης, για την τοπική ιστορία 
παρουσιάζουν τα ανθρωπωνόμια. Μπορεί κα
νείς να αρχίσει την έρευνα στο πεδίο αυτό από 
τα τοπικά αρχεία, το ληξιαρχείο, το δημοτολό
γιο, τα πιστοποιητικά βαπτίσεων, γάμων, θα
νάτων, αλλά και από προφορικές μαρτυρίες 
στο εσωτερικό της οικογένειας ή περιορισμέ- Νικόλαος Γύζης, η  ψυχομάνα
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Όργω μα με ζευγάρι βοδιών

νου κύκλου οικογενειών για τα ονόματα, τα επί
θετα και τα παρωνύμια. Έχει σημασία να μελε
τηθεί ο μηχανισμός που καθορίζει το σύστημα 
απόδοσης των ονομάτων (όνομα γιαγιάς από 
την πλευρά της μητέρας για την πρωτότοκη κό
ρη' όνομα παππού από την πλευρά του πατέρα 
για τον πρωτότοκο γιο' όνομα θανόντος θείου η 
άλλου συγγενικού προσώπου, που αποδίδεται 
στο δεύτερο παιδί' ρόλος αναδόχου κτλ.). Τα 
παρωνύμια δηλώνουν επαγγέλματα προγόνων, 
σωματικά χαρακτηριστικά, ελαττώματα και συ
νήθειες' αντανακλούν, επίσης, κοινωνική συνε
νοχή και κοινωνική συμπεριφορά, ενώ λειτουρ
γούν και ως μέσο απελευθέρωσης από κοινωνι
κές πιέσεις και ατομικά συμπλέγματα. Η  μελέ
τη των σκωπτικών παρωνυμίων σε τοπική κλί
μακα είναι πολύ αποκαλυπτική για αξίες και 
απαξίες της τοπικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχολική έρευ
να παρουσιάζει το πεδίο της τοπικής κοινω

νίας που σχετίζεται στενά με την 
οικονομία. Οι κοινωνικές δομές, 
η διάρθρωση της οικογένειας, η

Οι κοινωνικές 
δομές

Τ ο  αλώνισμα του σταριού με το  δάρτη, 
Μ ελισσουργοί Άρτας, 1965

σχέση των μελών μεταξύ τους, η διαμόρφωση 
και η εξέλιξη των κοινωνικών ομάδων ή τάξε
ων, ο αριθμός και η θέση των ανέργων ή των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, η θέση των διάφο
ρων κατηγοριών αποκλινόντων μέσα στην το
πική κοινωνία (περιθωριακών, γραφικών τύ
πων κ.ο.κ.). Χρήσιμη είναι, εξάλλου, για τα συ
μπεράσματα στα οποία μπορεί να οδηγήσει, η 
έρευνα για τη στάση του συνόλου έναντι των 
ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.

Ο διδάσκων, ενδεχομένως, θα χρειαστεί, 
προκειμένου να μελετήσει τις κοινωνικές δο
μές, να συμβουλευτεί συμβολαιογραφικά έγ
γραφα, διαθήκες και άλλο αρχειακό υλικό. 
Έ χει ενδιαφέρον σε μια πόλη να δούμε την 
κοινωνική δομή της ακόμα και στο στενό 
πλαίσιο μιας συγκεκριμένης περιοχής ή γει
τονιάς. Συχνά από την έρευνα προκύπτει ότι 
συγκεκριμένες επαγγελματικές τάξεις εγκαθί
στανται σε ορισμένες οδούς· θα ελεγχθούν οι 
διαφορές μεταξύ πλούσιων και φτωχών δια
μερισμάτων, συνοικιών κτλ.

Η  κατανόηση των δομών της κοινωνίας, 
δηλαδή των σταθερών κοινωνικών φαινομέ
νων -τρόπος ζωής, συνήθειες, πολιτικοί θε
σμοί, πολιτισμική έκφραση-, επιτρέπει να δι- 
εισδύσουμε στο παρελθόν και να ερμηνεύσου
με πρακτικές και συμπεριφορές ανθρώπων, 
να ερμηνεύσουμε κυρίως ό,τι παρέμεινε χωρίς 
να αλλάξει, ή χωρίς να αλλάξει αισθητά, για 
μακρό χρόνο.

Ειδικότερα, για τις αγροτικές κοινωνίες 
απαραίτητη είναι η έρευνα του γαιοκτητικού 
συστήματος, καθώς επίσης και του συστήμα
τος αξιοποίησης της τοπικής παραγωγής. 
Παλαιά κτηματολόγια, μισθωτήρια, συμβο
λαιογραφικές πράξεις, όπως διαθήκες και τα 
συναφή, μπορούν να προσφέρουν ενδιαφέρον 
υλικό για την απάντηση στα ερωτήματα της 
έρευνας. Πολλαπλά διαφωτιστικές πληροφο
ρίες είναι δυνατόν, επίσης, να αντληθούν από 
τη μελέτη της αγροτικής κατοικίας, των υλι
κών και τεχνικών κατασκευής της, το αγροτι
κό οδικό δίκτυο, το μέγεθος και το σχήμα των 
αγροτεμαχίων, την ύπαρξη ή μη περιφράξε- 
ων, στοιχεία που αντανακλούν φυσικές και 
κοινωνικές πραγματικότητες. Διαφωτιστική 
των νοοτροπιών των κατοίκων αγροτικών πε
ριοχών είναι η μελέτη των συνθηκών εργα
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σίας, των τοπικών αντιθέσεων, καθώς επίσης 
των στάσεων των μελών της τοπικής κοινω
νίας έναντι των κοινωνικών αγώνων.

Είναι αυτονόητο πόσο ενδιαφέρουσα, αλ
λά και δυσχερής στην ανάλυση για μαθητές 
εφηβικής ηλικίας, είναι η τοπική οικονομία. 
Παρά τις προφανείς δυσκολίες του πεδίου, οι 
οικονομικές δραστηριότητες σ’ έναν τόπο και 
η ενασχόληση των κατοίκων του μ’ αυτές απο- 
τελοΰν πάντα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης,27με 
τις αναγκαίες βέβαια προσαρμογές των ερω
τήσεων στις προσλαμβάνουσες των μαθητών. 
Η  ιστορία, π.χ. ενός εργοστασίου < μιας επι
χείρησης που λειτουργοΰσε στην περιοχή και 
η οποία έχει κλείσει, είναι ενδιαφέρουσα για 
τις επιπτώσεις στη ζωή τους, εφόσον σ’ αυτήν 
απασχολοΰνταν πολλοί κάτοικοι του τόπου. 
Σ ’ αυτές τις περιπτώσεις, η έρευνα είναι δυνα
τόν να συμπεριλαμβάνει, εκτός από τις γρα
πτές πηγές, και προφορικές μαρτυρίες εργο
δοτών και εργαζομένων. Η  επαφή του ερευνη
τή με τους μάρτυρες των γεγονότων δημιουρ
γεί στενό δεσμό, που βοηθά στην αναβίωση 
του κλίματος της επιχείρησης, της ατμόσφαι
ρας που επικρατοΰσε: την ένταση μεταξΰ ερ
γατών και εργοδοτών, τα ανέκδοτα που διη- 
γοΰνταν κτλ. Η  επαφή αυτή μπορεί ωστόσο 
να δημιουργήσει και προβλήματα ερμηνείας, 
γιατί η συμπάθεια προς πρόσωπα και πράγμα
τα του παρελθόντος μπορεί να οδηγήσει στην 
ωραιοποίηση και την εξιδανίκευση.

Η  βιομηχανική κληρονομιά, αντικείμενο 
της βιομηχανικής αρχαιολογίας και της οικο
νομικής ιστορίας, αποτελεί σημαντικό πεδίο 
της τοπικής ιστορικής έρευνας. Μελετώντας 
τους χώρους εργασίας, το εργοστάσιο ή το νε
ρόμυλο, αξιοποιοΰμε ένα σημαντικό τομέα 
της ιστορίας. Η  μελέτη αυτών των χώρων, σε 
συνδυασμό με άλλες πηγές, μπορεί να αναδεί
ξει συνθήκες και τρόπους ζωής, καταστάσεις 
και ανθρώπινες σχέσεις, το εργασιακό κλίμα 
μιας εποχής, τις ελπίδες, τις φιλοδοξίες, την 
ανθρώπινη προσπάθεια και το μόχθο για επι
βίωση και δημιουργία. Ο ερευνητής θα μιλή
σει με τους μάρτυρες, παλαιοΰς εργάτες και 
εργοδότες, θα μελετήσει φακέλους και απο
δείξεις πληρωμών, αριθμό προσωπικοΰ, προ
έλευση, καταγωγή, κοινωνική τάξη, αλλά θα 
θέσει και ερωτήματα όπως: Γιατί δημιουργή-

Η σκάρα του ναυπηγείου «Βασιλειάδη», Πειραιάς 
(επιστολικό δελτάριο εποχής)

θηκε η παραγωγική μονάδα στην περιοχή αυ
τή, από ποιον, με ποια κεφάλαια; Ποια ήταν 
η αρχική τεχνολογία, υπήρξε 
εξέλιξη; Ποιες επιπτώσεις είχε 
η λειτουργία της στην υγεία των

Ιστορία
ενόςεργοστασίον

εργατών, ποια επίδραση στο περιβάλλον; 
Ποια ήταν η πρώτη ΰλη που χρησιμοποιοΰσε, 
από ποΰ προερχόταν; Ποΰ διοχετεΰονταν τα 
προϊόντα; Ποια ήταν η θέση της επιχείρησης 
στην τοπική οικονομία; Ποιες οι συνθήκες 
εργασίας, η γενική ατμόσφαιρα στην επιχεί
ρηση, οι θέσεις, οι άδειες, οι μισθοί; Πόσο δι
ευκόλυνε τη ζωή στην περιοχή και πόσο τη 
δυσκόλεψε όταν έκλεισε;

Νερόμυλος με όρθια φτερωτή
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Βάψιμο με φυτική βαφή, Αμπελάκια

Μαθητές στα θρανία

Επιστολή 
της Εφορείας 

Εκπαιδευτηρίων 
Αγαθουπόλεως προς 

το διευθυντή 
της εφημερίδας 

Τα πάτρια 
(28 Φεβρουαρίου 

1909)
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Δεν είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα η έρευνα 
για τις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμο
ποιούνταν στις καλλιέργειες, στις βιοτεχνίες 
και στα διάφορα κοινοτικά η δημόσια έργα. 
Μερικές από τις τεχνικές αυτές ήταν ιδιαίτε
ρες, καθώς επιχωρίαζαν σε συγκεκριμένες πε
ριοχές, όπως η κατεργασία της πέτρας στην 
Ήπειρο (γεφΰρια με καμάρες, σπίτια παραδο
σιακά κτλ.), της γοΰνας στην Καστοριά, του με- 
ταξιοΰ στο Σουφλί, η παραδοσιακή ιχθυοκαλ
λιέργεια στο Μεσολόγγι κ.ά.

Έ να σημαντικό και οικείο στους διδάσκο
ντες και τους μαθητές πεδίο-θέμα της τοπικής 
ιστορίας σχετίζεται με την εκπαίδευση. Η  θε
ματολογία του πεδίου αυτοΰ είναι ευρΰτατη, 
καθώς ο χώρος της εκπαίδευσης δε σχετίζεται 
μόνο με την αγωγή, αλλά και με τη μεταβίβαση 
γνώσεων και δεξιοτήτων, τυπική ή άτυπη.

Στην περίπτωση που επιλέγουμε την ιστο
ρία του σχολείου μας (βλ. δείγμα 7), η βασική 
πηγή για την τεκμηρίωση του θέματος είναι κυ
ρίως το αρχείο του σχολείου.28 Αν το θέμα μας 
είναι η ιστορία ενός εκπαιδευτικοΰ ιδρΰματος, 
μποροΰμε να μελετήσουμε την ιστορία του κτι
ρίου, τη διάταξη των χώρων, τα διδασκόμενα 
γνωστικά αντικείμενα, τη βιβλιοθήκη (αν 
υπήρχε), το περιεχόμενό της και τα διάφορα 
εποπτικά μέσα, ενώ για τη μαθητική κίνηση 
και τις επιδόσεις των μαθητών αξιοποιοΰμε τα 
μαθητολόγια, τις καρτέλες ελέγχου των μαθη
τών κ.ά. Μποροΰμε, επίσης, να εξετάσουμε θέ
ματα του διδακτικοΰ προσωπικοΰ (προσόντα 
και ικανότητες), όπως περιγράφονται σε εκθέ
σεις επιθεωρητών η σχολικών συμβούλων, ενώ 
το ημερολόγιο του σχολείου αποτελεί μια καλή 
πηγή για τα γεγονότα. Ενδιαφέρουσες πληρο
φορίες παρέχουν επίσης και οι φωτογραφίες 
των σχολικών εκδηλώσεων.

Η  τοπική ιστορία εντάσσει στη θεματολο
γία της και τη θρησκευτική ζωή. Μολονότι το 
θέμα τοΰτο είναι λεπτό, η ιστορία της Εκκλη
σίας και της θρησκείας είναι πλουσιότατη και 
ενδιαφέρουσα.29 Ιδιαίτερα σε περιόδους ξενο
κρατίας, ο ρόλος της Εκκλησίας στάθηκε εξαι
ρετικά σημαντικός σε τομείς όπως η παιδεία, 
η γλώσσα, η απονομή της δικαιοσΰνης κ.ά. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δρα
στηριότητες των κληρικών και η θέση τους 
στην τοπική κοινωνία. Η  μελέτη εκκλησιαστι-
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
• Κάστρο, οχυρωματικό έργο • Αρχειακό υλικό
• Συνοικία, χωριό • Δημόσιο κτίριο, κατοικία
• Τεχνικό έργο (φράγμα, δρόμος, γέφυρα) • Νοσοκομείο, νεκροταφείο
• Συγκοινωνιακό μέσο (σιδηρόδρομος, • Παραγωγική μονάδα (εργοστάσιο, ορυ

τραμ) χείο, υδραγωγείο, ελαιοτριβείο)
• Αρχαιολογικός χώρος • Τοπικό έθιμο
• Εκκλησιαστικό ίδρυμα • Τεχνικές και κώδικες επικοινωνίας
• Μορφωτικό ή εκπαιδευτικό ίδρυμα • Καλλιτεχνικό έργο

• Τοπωνΰμια και ανθρωπωνΰμια

κών εγγράφων, αποφάσεων εκκλησιαστικών 
δικαστηρίων και μοναστηριακών αρχείων 
αποκαλΰπτει πλήθος συναφών πληροφοριών. 
Είναι προφανές ότι η προσέγγιση των σχετι
κών θεμάτων απαιτεί μεγάλη προσοχή από το 
διδάσκοντα, ώστε, κατά την επεξεργασία των 
σχετικών θεμάτων, να μη θίγεται το θρησκευ
τικό αίσθημα μαθητών που ακολουθοΰν δια
φορετικό δόγμα ή θρήσκευμα.

Από τη νεότερη ελληνική ιστορία και 
την εθνική ζωή, τα γεγονότα της Επανάστα
σης του 1821, η βαθμιαία επέκταση των συ
νόρων του κράτους με την πρόσκτηση εδα

φών και πληθυσμών, η Μικρασιατική Κατα
στροφή και οι συνέπειές της, ο Ελληνοϊταλι- 
κός Πόλεμος, καθώς και η αντίσταση κατά 
των δυνάμεων κατοχής αποτελοΰν, συχνά, 
ενδιαφέροντα επιμέρους θέματα της τοπι
κής ιστορίας. Ό λ α  αυτά δεν έχουν μόνο το
πική διάσταση και δεν ερμηνεΰονται με τα 
τοπικά συμφραζόμενα' όταν δεν εξετάζο
νται με διάθεση τοπικιστική, παρουσιάζουν 
μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως ως προς τις συ
νέπειες που είχαν στο συγκεκριμένο τόπο ή 
για τον τρόπο που βίωσαν, αλλά και προσέ- 
λαβαν, τα γεγονότα οι κάτοικοι του τόπου.

Ενδεικτική ταξινόμηση πηγών και θεμάτων

α παρακάτω θέματα είναι ενδεικτικά και οπωσδήποτε χρειάζεται να προσδιοριστοΰν οι χρονικές 
περίοδοι και οι τόποι αναφοράς τους κατά την τελική διατΰπωσή τους.

Π ο λ ε ο δ ο μ ί α  -  Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή

I  ΠΗΓΕΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ
Δημόσια κτίρια Ναοί
Πλατείες Ρυμοτομία
Υδραγωγεία Κατοικίες
Αρχαιολογικοί χώροι

I  ΘΕΜΑΤΑ
• Το ιστορικό κέντρο της πόλης και οι παράγοντες 

τροποποίησης των χρήσεων του.
• Η ανάπτυξη υλικοτεχνικών υποδομών αστικοΰ 

ενδιαφέροντος και η διαφοροποίηση της αξίας 
της γης.

• Ο τΰπος κατοικίας και η σχέση του με την 
επαγγελματική δραστηριότητα και την οικο
νομική κατάσταση των ενοίκων.

• Μνημεία, οικοδομικά συγκροτήματα και ο ρό
λος τους στη συγκρότηση της τοπικής αρχιτε
κτονικής φυσιογνωμίας.

Κ ο ι ν ω ν ί α

I  ΠΗΓΕΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ
Πληθυσμός Πλικίες
Φΰλα Επαγγέλματα
Σΰμβολα ομάδων Εμβλήματα
Πλοΰσιοι και φτωχοί Ανθρωπωνΰμια
Γιορτές -  Διασκέδαση Ξένοι 
Αθλητικοί αγώνες

I  ΘΕΜΑΤΑ
• Δημογραφικη εξέλιξη της περιοχής και ερμη

νεία των επιπτώσεών της στη σΰνθεση της το
πικής κοινωνίας.
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• Κοινωνική δομή των κατοίκων της περιοχής και 
παράγοντες που συντέλεσαν στην εξέλιξη της.

• Κριτήρια αντιμετώπισης των «ξένων» από την 
τοπική κοινωνία και παράγοντες διαμόρφω
σης τους.

• Π θέση της γυναίκας/του παιδιοΰ στο πλαίσιο 
της οικογένειας και της κοινωνίας.

• Π συμβολή των ξενιτεμένων στην τοπική οικο
νομική και πνευματική ανάπτυξη.

• Οι πηγές τοπικής περηφάνιας των κατοίκων της 
περιοχής.

• Τρόποι έκφρασης της συλλογικής ταυτότητας 
των κατοίκων.

• Διερεΰνηση των παραγόντων που συντέλε
σαν στη μετεξέλιξη των τρόπων οικογενεια
κής και κοινωνικής διασκέδασης.

• Ο ρόλος του κινηματογράφου ως τρόπου ψυ
χαγωγίας και η απήχηση των προβαλλόμενων 
από αυτόν προτΰπων κοινωνικής συμπεριφο
ράς στην τοπική κοινωνία.

• Αθλητικοί αγώνες με τοπική ή ευρΰτερη εμβέ
λεια. Ιδιαίτερα αθλήματα (π.χ. κωπηλασία στα 
Γιάννενα, κρίκετ στην Κέρκυρα).

Ο ι κ ο ν ο μ ί α

I  ΠΗΓΕΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ
Εργοστάσια Ελαιοτριβεία
Μΰλοι Καταστήματα
Εργαστήρια Τοπικά προϊόντα

I  ΘΕΜΑΤΑ
• Μονάδες επεξεργασίας πρωτογενοΰς παρα

γωγής (ελαιοτριβεία, μΰλοι) και ο ρόλος τους 
στην τοπική οικονομία.

• Τεχνικές παραγωγής και επεξεργασίας προϊό
ντος και η σχέση τους με την ποιότητά του.

• Οι επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης της πε
ριοχής στη διαμόρφωση της τοπικής κοινωνίας.

• Οι επιπτώσεις της λειτουργίας ορυχείου / βιο
μηχανικής μονάδας για την τοπική οικονομία < 
την υγεία των εργαζομένων.

I  ΘΕΜΑΤΑ
• Τεχνολογικός εξοπλισμός παραγωγής προϊό

ντος και οι επιπτώσεις του εκσυγχρονισμοΰ του 
στην απασχόληση των κατοίκων της περιοχής.

• Π εξέλιξη της αγροτικής τεχνολογίας στην πε
ριοχή και οι επιπτώσεις της στην οικονομία και 
την κοινωνία της.

Ε κ π α ί δ ε υ σ η

I  ΠΗΓΕΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ
Εκπαιδευτήρια
Επαγγελματικά σωματεία
Πνευματικά ιδρΰματα
Επαγγέλματα υπό εξαφάνιση

I  ΘΕΜΑΤΑ
• Τρόποι εμπειρικής επαγγελματικής κατάρτι

σης στην περιοχή και η σημασία τους για την 
επαγγελματική αποκατάσταση των νέων.

• Π εξέλιξη του αλφαβητισμοΰ στην περιοχή και 
τα αποτελέσματα της στην τοπική κοινωνία.

• Γυναίκα και εκπαίδευση.
• Ο ρόλος των πνευματικών και καλλιτεχνικών 

σωματείων στη διαμόρφωση της μορφωτικής 
φυσιογνωμίας της πόλης.

Θ ρ η σ κ ε ί α  -  Ε κ κ λ η σ ί α

I  ΠΗΓΕΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ
Ναοί Μονές
Προσκυνήματα Πανηγΰρια
Τοπικοί άγιοι

I  ΘΕΜΑΤΑ
• Τρόποι σΰνδεσης της λατρείας του τοπικοΰ 

αγίου με τις επαγγελματικές δραστηριότητες 
και προσδοκίες των κατοίκων.

• Οι μονές/οι κληρικοί και ο κοινωνικός τους 
ρόλος στην περιοχή.

Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α

I  ΠΗΓΕΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ
Επαγγελματικά εργαλεία
Αντικείμενα καθημερινής χρήσης (χαλιά, έπι
πλα, σκεΰη, άροτρα, αργαλειοί, βαρέλια κτλ.)

Π ο λ ε μ ι κ έ ς  π ε ρ ι π έ τ ε ι ε ς

I  ΠΗΓΕΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ
Κάστρα
Πρώα
Κατεστραμμένα από πόλεμο κτίρια 
Μνημεία ξένων κυριαρχιών
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I  ΘΕΜΑΤΑ
• Ο ρόλος των οχυρώσεων στην πολεοδομική 

ανάπτυξη μιας πόλης η ενός οικισμοΰ.
• Επιπτώσεις των πολεμικών καταστροφών στην 

πνευματική εξέλιξη της πόλης.
• Οι ξένες κυριαρχίες και ο ρόλος τους στη 

διαμόρφωση της τοπικής κοινωνίας και των 
αξιών της.

• Π συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής 
στην Εθνική Αντίσταση ως στοιχείο τοπικής 
περηφάνιας.

Υ γ ε ί α

I  ΠΗΓΕΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ
Νοσοκομεία
Ορφανοτροφεία
Πτωχοκομεία
Γηροκομεία

I  ΘΕΜΑΤΑ
• Τα ιδρΰματα υγειονομικοΰ ενδιαφέροντος της 

πόλης και ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων υγείας στην περιοχή.

• Τα ιδρΰματα κοινωνικής προστασίας της πόλης 
και η σημασία τους για την τοπική κοινωνία.

• Λαϊκή ιατρική και κοινωνική αποδοχή της.
• Παραδοσιακοί τρόποι συντήρησης τροφίμων 

και διατροφικές συνήθειες των κατοίκων.

Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί ε ς

I  ΠΗΓΕΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ
Γέφυρες
Δρόμοι
Λιμάνια
Σιδηροδρομικοί σταθμοί
Παλαιά μέσα μεταφοράς
Οδικοί άξονες

I  ΘΕΜΑΤΑ
• Ο ρόλος της θέσης της πόλης στο ευρΰτερο δί

κτυο συγκοινωνιών για την οικονομική της 
εξέλιξη.

• Π συγκοινωνιακή απομόνωση ως παράγοντας 
διαμόρφωσης των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής 
κοινωνίας.

• Διερεΰνηση των αιτίων εγκατάλειψης άλλοτε 
κατοικημένης περιοχής.

• Π εξέλιξη της τεχνολογίας των μεταφορών 
και οι επιπτώσεις της στην οικονομία της πε- 
ρωχής.

• Παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη του 
εμπορικοΰ κέντρου της πόλης κατά τη νεότε
ρη και σΰγχρονη εποχή.

Φ υ σ ι κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν

I  ΠΗΓΕΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ
Εδαφικό ανάγλυφο Χλωρίδα
Πανίδα Ορυχεία
Κλίμα Βιότοποι

I  ΘΕΜΑΤΑ
• Π επίδραση της γεωγραφίας και της τοπο

γραφίας στη διαμόρφωση της οικονομικής 
φυσιογνωμίας της περιοχής.

• Ο ρόλος του λιμανιοΰ στην οικονομική και 
αστική ανάπτυξη της πόλης.

• Π δημογραφία της περιοχής και η σχέση της 
με τους περιβαλλοντικοΰς παράγοντες.

Πέρα από τη δυνατότητα αξιοποίησης των καλ
λιτεχνικών έργων ως συμπληρωματικών πηγών 
πληροφόρησης στην έρευνα, είναι δυνατόν να 
διατυπωθοΰν θέματα τοπικής ιστορίας που να 
επιτρέπουν να χρησιμοποιηθοΰν για την τεκμη
ρίωσή τους αποκλειστικά συγκεκριμένες κατηγο
ρίες καλλιτεχνικών πηγών από χώρους της λογο
τεχνίας, του κινηματογράφου κ.ο.κ., όπως:

Μαθήτριες της Εμπορικής Σχολής, Αθήνα, 1920
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Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α
• Π θέση της γυναίκας στην κοινωνία της Σκιά

θου, όπως αναδΰεται στο έργο του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη.

• Π κοινωνική διαστρωμάτωση της κερκυραϊκης 
κοινωνίας, όπως αναδΰεται στο έργο του Κων
σταντίνου Θεοτόκη.

• Παλαιά και νέα επαγγέλματα στα Γιάννενα 
από το έργο του Δημητρη Χατζή.

Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς
• Μοντέλα αστικής διασκέδασης στην Ελλάδα, 

βάσει ταινιών ελληνικοΰ κινηματογράφου.
• Οι πρόσφυγες στην Αθήνα, βάσει ταινιών ελ- 

ληνικοΰ κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ.
• Π εξέλιξη της ενδυμασίας των κατοίκων των 

μεγάλων αστικών κέντρων, όπως προκΰπτει 
από τον ελληνικό κινηματογράφο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΗΓΩΝ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

► Φυσικό περιβάλλον • Επιτόπια παρατήρηση
• Χάρτες
• Τοπογραφικά σχέδια
• Αεροφωτογραφίες
• Καρτ ποστάλ
• Χαρακτικά

► Ανθρωπογενές περιβάλλον • Συνοικίες
• Οικισμοί
• Κτίσματα δημόσια, εκκλησιαστικά και ιδιωτικά
• Κατασκευές αντιστήριξης ή κατανομής του εδάφους
• Ρυμοτομία
• Έργα παραγωγικών, συγκοινωνιακών κ.ά.

υποδομών

► Αρχειακές • Έγγραφα δημόσια και ιδιωτικά
• Πρακτικά κοινοτικά, δημοτικά, εκκλησιαστικά, επιχειρήσεων

► Προφορικές • Αρχεία προφορικής ιστορίας

► Έντυπες • Τοπική βιβλιογραφία
• Πμερήσιος και περιοδικός τΰπος
• Ειδικές τοπικές εκδόσεις και αφιερώματα

► Αντικείμενα χρηστικά • Μηχανές
• Εργαλεία
• Οικιακά σκεΰη
• Ενδυμασίες
• Σφραγίδες, νομίσματα, γραμματόσημα

► Έργα τέχνης • Λογοτεχνικά έργα
• Πίνακες ζωγραφικής
• Χαρακτικά

► Φωτογραφικές • Προσωπικές φωτογραφικές συλλογές,
δημοσιευμένα φωτογραφικά άλμπουμ

► Πχητικές • Εκδόσεις δίσκων, CD
• Μαγνητοταινίες

► Κινηματογραφικές -  τηλεοπτικές • Ντοκιμαντέρ, ταινίες, DVD

► Πλεκτρονικές • Πλεκτρονικοί τόποι (sites) δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
CD ROM
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8 Προβλήματα και προοπτικές

Η στροφή της έρευνας στην τοπική ιστορία 
είναι έντονη στην ευρωπαϊκή ιστοριογρα

φία.30 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιφέ
ρεια και στα τοπικά πράγματα. Οργανώνονται 
σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για θέματα 
τοπικής ιστορίας. Καταγράφονται οι απόψεις 
και αξιολογοΰνται οι διάφορες τάσεις.

Η  αντικειμενική προσέγγιση θεμάτων το
πικής διάστασης συνεισφέρει στην επιστημο
νική ιστορική έρευνα. Αντιθέτως, η επιπόλαιη, 
άκριτη και επιφανειακή συγγραφή τοπικών 
ιστοριών θα μποροΰσε να αποβεί αρνητική και, 
ίσως, επικίνδυνη προσφορά' μπορεί να συντε- 
λέσει στην ανάπτυξη νοσηροΰ τοπικιστικοΰ 
πνεΰματος. Ο διαπνεόμενος από τοπικιστικό 
πνεύμα συγγραφέας τοπικής ιστορίας, διακα
τεχόμενος από τη διάθεση να υπερεκτιμηθεί η 
σημασία του τόπου του, μπορεί να αγνοήσει 
ορισμένες πηγές ή να τις παραποιήσει και να 
δώσει μια εξωπραγματική διάσταση στο τοπι
κό παρελθόν. Στην περίπτωση αυτή, η μελέτη 
της τοπικής ιστορίας, ή η με ανάλογο τρόπο δι
δασκαλία της, μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρ
φωση κίβδηλης ιστορικής συνείδησης, να ανα- 
παραγάγει στερεότυπα (μεγαλαυχίες, μίση και 
πάθη), να αναπτΰξει αρνητικά αισθήματα και

να εμποδίσει, ιδιαίτερα τους νέους, να φτά- 
σουν σε πνευματική ωριμότητα.31

H  Τοπική Ιστορία λοιπόν πρέπει να εί
ναι μάθημα χωρίς υστερόβουλες σκοπιμότη
τες, μάθημα ανακαλυπτικό. Ο καθηγητής 
που αναλαμβάνει τη διδασκαλία του μαθή
ματος οφείλει να παρακινεί τους μαθητές 
του να προσεγγίζουν το τοπικό παρελθόν με 
ήρεμο λογισμό και κριτικό πνεΰμα, απαλλαγ
μένο από προκατασκευασμένες αντιλήψεις 
και στερεότυπα.

Το ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία 
δεν περιορίζεται μόνο στην απλή γνώση και 
καταγραφή του παρελθόντος. Με τη σπουδή 
της ιστορίας, των εμπειριών, των αξιών και 
του μόχθου των κοινωνιών του παρελθόντος 
επιχειροΰμε να συνειδητοποιήσουμε το πα
ρόν, δηλαδή να αναπτυχθεί η ιστορική συνεί
δηση. Ό χ ι από νοσταλγία επιστροφής, γιατί 
κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο και συχνά ανεπι- 
θΰμητο, αλλά για να κατανοήσουμε και να 
αξιολογήσουμε τις σΰγχρονες εμπλοκές μας 
σε καταστάσεις όπως ο καταναλωτισμός, η 
προτεραιότητα σε υλικά μεγέθη, συγκριτικά 
με άλλες, σημαντικότερες, αξίες που φωλιά
ζουν στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου.

*  Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, στην περίπτωση του μαθή
ματος της Τοπικής Ιστορίας, δεν έχει ως 

αποκλειστικό αντικείμενο τους μαθητές, δε
δομένου ότι αυτοί δεν εξετάζονται ξεχωρι
στά (υπό την τυπική έννοια), οΰτε βαθμολο- 
γοΰνται στο μάθημα αυτό. Επειδή όμως πρό
κειται για εκπαιδευτική -  ερευνητική διαδι
κασία, είναι απαραίτητο να αξιολογοΰνται οι 
διάφορες φάσεις της. Η  αρχική διαγνωστική 
αξιολόγηση, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι 
οπωσδήποτε απαραίτητη· αποτελεί συνάρ
τηση της φΰσης των διαθέσιμων πηγών και 
των δυνατοτήτων των μαθητών να ανταπο- 
κριθοΰν στη διαχείρισή τους. Μ ετά τη δια
μόρφωση του γενικοΰ σχεδίου εργασίας, και 
την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξΰ των

μαθητών, σε όλη τη διάρκεια του προγράμ
ματος ο διδάσκων, λαμβάνοντας υπόψη τα 
παρουσιαζόμενα ερευνητικά προϊόντα και 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε μια 
διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης, 
ανατροφοδοτεί τον προβληματισμό της ομά
δας, ώστε να επιτευχθεί ο απαραίτητος 
διορθωτικός επαναπροσανατολισμός που θα 
οδηγήσει την προσπάθεια στα αναμενόμενα 
παιδαγωγικά και γνωστικά αποτελέσματα. 
Οι φάσεις, στις οποίες είναι δυνατόν να γί
νονται τέτοιες παρεμβάσεις στο αρχικό σχέ
διο εργασίας, είναι αυτές της διατΰπωσης 
των επιμέρους ερωτημάτων, της παρουσία
σης του υλικοΰ των πηγών που συγκεντρώ
θηκε και των επιμέρους συμπερασμάτων της
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έρευνας στα διάφορα στάδιά της. Αυτή η 
αξιολόγηση πραγματοποιείται σε κλίμα δια
λόγου και ανατροφοδότησης. Αξιολογικά  
κριτήρια που ενδεχομένως θα χρησιμοποιη- 
θοΰν στη διαδικασία αυτή μπορεί να είναι η 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος, η συνέπεια 
ως προς την εφαρμογή της ενδεδειγμένης 
ερευνητικής μεθοδολογίας, οι τρόποι υπέρ
βασης των δυσχερειών και η πληρότητα της 
τεκμηρίωσης των συνθετικών εργασιών των 
ομάδων. Ό σ ο ν  αφορά τη συνολική αξιολό
γηση, αυτή είναι βέβαιο ότι θα ωφελήσει, 
υπό την έννοια ότι ο διδάσκων σε μια επόμε
νη ανάλογη διαδικασία θα λάβει υπόψη του 
τα σχετικά πορίσματα, ώστε να αποφΰγει 
προβλήματα και δυσλειτουργίες που προέ- 
κυψαν στη διάρκεια των μαθημάτων.

Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η  Σ Τ Ι Σ  Π Π Γ Ε Σ

Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες -  Κέντρα Ερευνών (ενδεικτικά)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Τηλ.: 210 7273900-3 
http://book.gilture.g-r/

► ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ► ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ► ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΠΣ Τηλ.: 210 7489131-3 Τηλ.: 26510 97115
Τηλ.: 2310 995325 http://www.ekke.gr/ http://www.lib.uoi.gr/
http://www.lib.auth.gr/

► ΚΛΕΙΩ -  Ο Ελληνικός ► ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
► α ν ώ τ α τ η  σ χ ο λ π Βιβλιογραφικός Κόμβος Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τηλ.: 210 3802335 Τηλ.: 28310 77810
Τηλ.: 210 4834351 http://plato.elea.gr/ http://www.libh.uoc.gr/
http://www.asfa.gr/greek/
education/librarv/ ► ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ► ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
► ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ Τμήμα Πληροφορικής Τηλ.: 2310 891752

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τηλ.: 210 7275217 http://www.lib.uom.gr/
Τηλ.: 25510 39834 http://alexandra.di.uoa.gr/
http://www.lib.duth.gr/ ► ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

► ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τηλ.: 2610 996287
► ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ http://www.lis.upatras.gr/

Τηλ.: 210 7273700 Τηλ.: 24210 748912
http://www.eie.gr/librarv/ http://www.lib.uth.gr/ ► ΠΑΝΤΕΙΟ
librarv.htm ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Τηλ.: 210 9219718
► ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ http://www.panteion.gr/

http://book.gilture.g-r/
http://www.ekke.gr/
http://www.lib.uoi.gr/
http://www.lib.auth.gr/
http://plato.elea.gr/
http://www.libh.uoc.gr/
http://www.asfa.gr/greek/
http://www.lib.uom.gr/
http://alexandra.di.uoa.gr/
http://www.lib.duth.gr/
http://www.lis.upatras.gr/
http://www.eie.gr/librarv/
http://www.lib.uth.gr/
http://www.panteion.gr/
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Τ Ο Π Ο Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Τ.Κ. Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο

► Εθνική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 32 106 79 2103382566

1 Αίγινας Κυβερνείου 6 180 10 22970 22626
► Αμφίκλειας Αμφίκλεια 22340 22216
► Ανδρίτσαινας Ανδρίτσαινα 270 61 26260 22242
► Αργοστολίου Ηλ. Ζερβοΰ 12 281 00 26710 22583
► Αρεόπολης Αρεόπολη 230 62 27330 51320
► Αταλάντης Πλατεία Δημαρχείου 352 00 22330 80016
► Βέροιας Κεντρική Έλλης 8 591 00 23310 24494
► Βυτίνας Βυτίνα 220 10 27950 22017
► Γρεβενών Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας 511 00 24620 23056
► Δελφών Άγγελου & Εΰας Σικελιανοΰ 330 54 22650 82617
► Δημητσάνας Δημητσάνα 220 07 27950 31219
► Δράμας Κεντρική Κάρου 4 661 00 25210 33382
► Ελευθεροΰπολης Κεντρική Πλατεία Αγίου Νικολάου 641 00 25920 22545
► Ζαγοράς Ζαγορά 370 01 24260 22591
► Ζακΰνθου Πλατεία Διον. Σολωμοΰ 291 00 26950 48128
► Θεσσαλονίκης Μέγαρο Χανθ 546 21 2310 221066
► Ιωαννίνων Κεντρική Ελ. Βενιζέλου & Μπότσαρη 454 44 26510 25591
► Καλαμάτας Κεντρική Αριστομένους 28 241 00
► Καρπενησίου Κεντρική Εθνικής Αντίστασης 1 361 00 22370 21102
► Κέρκυρας Κεντρική Παλαιό Φροΰριο 491 00 26610 38195
► Κιλκίς Κεντρική Γ. Καπετά 17 611 00 23410 25555
► Κόνιτσας Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας 441 00 26550 22298
► Λαμίας Κεντρική Αινιάνων 6 351 00 22310 23732
► Λάρισας Κεντρική Παπακυριαζή 47 412 22 2410 531973
► Λιβαδειάς Κεντρική Πλατεία Κατσώνη 321 00 22610 25340
► Λευκάδας Ροντογιάννη 11 311 00 26450 22502
► Ληξουρίου Κεντρική Αικατ. Τουλ 1 282 00 26710 91325
► Μήθυμνας Δ. Χατζηαποστόλη 18 811 08 22530 71468
► Μηλεών Μηλιές 370 10 24230 86260
► Μολάων Μολάοι 230 52 27320 23080
► Μουζακίου Μουζάκι 430 60 24450 41152
► Μυτιλήνης Κεντρική Σμΰρνης 11 811 00 22510 28187
► Ναυπάκτου Κεντρική Κοζώνη 7 303 00 26340 27388
► Ναυπλίου Κεντρική Κωλέττη 3 211 00 27520 27256
► Πεταλιδίου Πεταλίδι 240 05 27220 31269
► Πΰργου Κεντρική Γερμανοΰ & Μυρτίλου 271 00 26210 22762
► Ρεθΰμνου Κεντρική Αγ. Βαρβάρας 26 741 00 28310 29215
► Ρόδου Κεντρική Αριστοτέλους 1 851 00 22410 24448
► Σάμου Κεντρική Θ. Σοφοΰλη 47 831 00 22730 27216
► Σερρών Κεντρική Κωστοποΰλου 2 621 22 23210 98550
► Σιάτιστας Κεντρική Πλ. Τσιστοποΰλου 3 503 00 24650 21261
► Σπάρτης Κεντρική Λυκοΰργου 135 231 00 27310 26853
► Τρίπολης Κεντρική Γεωργίου Α' 41 221 00 2710 224238
► Φλώρινας Κεντρική Αργυροκάστρου 1 531 00 23850 23118
► Χαλκίδας Κεντρική Μιχ. Κακαρά 2 341 00 22210 22031
► Χίου Κεντρική Κοραή 2 821 00 22710 44246



Β >  Αρχεία
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ΓΑΚ. -  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δάφνης 61, 154 52 Ψυχικό, τηλ.: 210 6782200

: Τοπική Ιστορία

ΝΟΜΟΣ ΑΓΓΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣτηλ.: 26310 25884 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ τηλ.: 27520 28228, 24007 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ τηλ.: 26810 77334 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΐΑΣτηλ.: 2610 317550 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ τηλ.: 25210 45025 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ τηλ.: 22410 23055 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ τηλ.: 25510 88317 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ τηλ.: 22210 85295 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣτηλ.: 22370 24111 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ τηλ.: 26950 48128 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑθΙΑΣτηλ.: 23310 65008 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τηλ.: 2810 289038 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝτηλ.: 26510 34469 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ τηλ.: 2510 232697 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ τηλ.: 24410 71631 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ τηλ.: 26610 38193 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τηλ.: 26710 28405 
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ τηλ.: 23410 29895 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ τηλ.: 24610 26713 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ τηλ.: 27410 84854 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ τηλ.: 28210 52606

Γ Ε Ν Ι Κ Α  Α Ρ Χ Ε Ι Α  Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  -  Τ Ο Π

Το  κτίριο τω ν Γενικών Αρχείων του Κράτους

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ τηλ.: 22810 86891 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ τηλ.: 27310 22884 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ τηλ.: 2410 531935 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ τηλ.: 22510 42053 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ τηλ.: 26400 23815 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ τηλ.: 24210 45833 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ τηλ.: 2310 855255 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ τηλ.: 27210 93902 
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ τηλ.: 25410 62555 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ τηλ.: 23810 27031 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τηλ.: 23510 77770 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ τηλ.: 26820 24662 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ τηλ.: 28310 50796 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ τηλ.: 25310 33311 
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ τηλ.: 22730 24220 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΏΝ τηλ.: 23210 55711 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ τηλ.: 24310 77516 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΏΤΙΔΟΣ τηλ.: 22310 27087 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ τηλ.: 23850 45750 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ τηλ.: 22650 22402 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ τηλ.: 22710 44241

Ι ΚΑ Α Ρ Χ Ε Ι Α

ΑΓΙΑΣ τηλ.: 24940 23998 
ΑΙΓΙΝΑΣ τηλ.: 22970 26332 
ΑΙΓΙΟΥ τηλ.: 26910 21293 
ΛΕΡΟΥ τηλ.: 22470 24294 
ΛΙΜΝΗΣ τηλ.: 22270 31124 
ΝΑΞΟΥ τηλ.: 22850 25605 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ τηλ.: 26660 22712 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ τηλ.: 210 4640206 
ΣΠΕΤΣΩΝ τηλ.: 22980 72994 
ΥΔΡΑΣ τηλ.: 22980 52355

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. την ηλεκτρονική διεΰθυνση http://gak.att.sch.gr.

http://gak.att.sch.gr
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► Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
τηλ.: 22650 82312
► Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμεικοΰ

τηλ.: 210 3463552
► Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

τηλ.: 2107211027, 7232178
► Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

τηλ.: 210 8217724

► Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
τηλ.: 210 3237617, 3222266, 3226370
► Επιγραφικό Μουσείο

τηλ.: 210 8217637
► Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων

τηλ.: 23210 62528
► Μακεδονίας -  Θράκης Λαογραφικό 

και Εθνολογικό Μουσείο
τηλ.: 2310 812343
► Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

τηλ.: 210 3229031, 3242066
► Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας 

Λυκείου Ελληγίδων Αθηνών
τηλ.: 210 3616690

Σημειώσεις

1. Για την ιστορία του ανθρώπου σε σχέση με τον 
περίγυρό του, την κοινωνική ιστορία, την «ιστο
ρία των ομάδων και των ομαδοποιήσεων» και, τέ
λος, τη γνωστή μας παραδοσιακή ιστορία, τη 
«συμβαντολογική ιστορία», βλ. Fernand Braudel, 
Η  Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την επο
χή του Φιλίππου Β' της Ισπανίας, τόμ. Α': Ο ρό
λος του περίγυρου, μτφρ. Κλ. Μιτσοτάκη, 
ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993 (19911)· τόμ. Β': Συλλογικά 
πεπρωμένα, μτφρ. Κλ. Μιτσοτάκη, ΜΙΕΤ, Αθή
να 1997· τόμ. Γ': Γεγονότα, πολιτική, άνθρωποι, 
μτφρ. Κλ. Μιτσοτάκη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998.

2. Για ζητήματα της τοπικής ιστοριογραφίας και τη 
συμβολή σ’ αυτά του μεγάλου νεοελληνιστή Κ. Θ. 
Δημαρά, βλ. Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, «Η 
πρόσληψη της τοπικής ιστοριογραφίας», Επιστη
μονική συνάντηση στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, 
ΚΝΕ -  ΕΙΕ, Αθήνα 1994, σσ. 211-221.

3. Βλ. Δ.Σ. Λουκάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Λα
ογραφία, ΜΙΕΤ, Αθήνα 19782, σσ. 21-27, 293-300.

► Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας
τηλ.: 28920 91394
► Μουσείο Μακεδονικοΰ Αγώνα 

τηλ.: 2310 229778, 233108
► Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος 

τηλ.: 2104516264
► Νομισματικό Μουσείο 

τηλ.: 210 8217769
► Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου

τηλ.: 22920 25295
► Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών

τηλ.: 2104903163, 5246580, 5126295
► Σουφλίου Μουσείο Μετάξης

τηλ.: 25540 23700

* Πλήρη κατάλογο των μουσείων και συλ
λογών της χώρας βλ. στην ηλεκτρονική 
διεύθυvση www.culture.gr.

* Κατατοπιστικές πληροφορίες και σημα
ντικές ηλεκτρονικές πηγές για τα ευρωπαϊ
κά μουσεία βρίσκει κανείς στην ηλεκτρονι
κή διεΰθυνση www.euxomuse.net.

4. Βλ. Didier Guyvarc’h, «L’histoire locale a l’ecole», 
στο Alain Croix & Didier Guyvarc’h, Guide de 
l’histoirelocale, Seuil, Παρίσι 1990, σ. 293.

5. Βλ. C. Ginzburg -  C. Poni, «La micro-histoire», 
στο Ledebat, 17 (1981), σ. 133 κ.ε.' Μαρία Βαϊνά, 
Θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής της Τοπικής 
Ιστορίας για τον εικοστό πρώτο αιώνα, 
Gutenberg, Αθήνα 1997, σσ. 73-75.

6. Για τη νέα ιστορία, βλ. Jacques Le Goff, P. 
Chartier, J. Revel (επιμ.), L ’histoire nouvelle, 
Retz, Paris 1978' Jacques Le Goff & P. Nora 
(επιμ.), Το έργο της ιστορίας, τόμ. 1-2, μτφρ. Κλ. 
Μιτσοτάκη, τόμ. 3, μτφρ. Κλ. Μιτσοτάκη, Ν. 
Σαββάτης, Ράππας, Αθήνα 1981-1988' Jacques 
Le Goff, Ιστορία και Μνήμη, μτφρ. Γ. Κουμπουρ- 
λής, Νεφέλη, Αθήνα 1998.

7. Από τη μεγάλη συζήτηση για τον ιστορικό και το 
επάγγελμά του, ας κρατήσουμε ότι είναι ένας 
ερευνητής που συγκεντρώνει, κατανοεί και εξε
τάζει κριτικά τις πηγές (γραπτές, εικαστικές, υλι

http://www.culture.gr
http://www.euxomuse.net
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κές, προφορικές, οπτικοακουστικές), όπως και 
το ίδιο το φυσικό περιβάλλον, στο οποίο ζει μια 
κοινωνία, απ’ όπου, μάλιστα, οφείλει να εκκινεί.

8. Υποδειγματική είναι η εργασία που πραγματο
ποίησαν οι μαθητές του Ενιαίου Πολυκλαδικοΰ 
Λυκείου Ρεθΰμνου, σε συνεργασία με τον καθηγη
τή τους, για την ιστορία του οικισμοΰ «Μΰλοι», 
που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη τους. Βλ. 
Μανοΰσος Μαραγκάκης (σε συνεργασία με μα
θητές), Οι νερόμυλοι του Ρέθυμνου. Μια ιστορική 
προσέγγιση της ακμής και παρακμής του προβιο- 
μηχανικοΰ οικισμοΰ, Ρέθυμνο 1996. Μαθητικές 
εργασίες ανακοινώθηκαν επίσης στο πλαίσιο της 
διήμερης συνάντησης με θέμα: «Π τοπική ιστορία 
και οι πηγές της. Όψεις της ιστορίας της Καρυ- 
στίας» (27-28 Απριλίου 1991). Οι εργασίες αυτές 
δημοσιεΰτηκαν με τον τίτλο «Μαθητεία στην 
ιστορία» στο περιοδικό Μνήμων, 14 (1992), σσ. 
285-295. Βλ. επίσης Νάσια Γιακωβάκη, «Κάνο
ντας στο Γυμνάσιο την ιστορία του τόπου μας. 
Σκέψεις γΰρω από την εμπειρία μιας ιστορικής 
ερευνητικής δραστηριότητας στο σχολείο», στο 
Λ. Γ. Μενδώνη & Ν. Σ. Μάργαρης (επιμ.), Κυ
κλάδες. Ιστορία του τοπίου και τοπικές ιστορίες, 
ΚΕΡΑ / ΕΙΕ, Αθήνα 1998, σσ. 546-555.

9. Μερικοί από τους επαίνους που τους αποδίδει ο 
Κ. Θ. Δημαράς. Βλ. Π. Δ. Μιχαηλάρης, ό.π., σ. 216.

10. Γιάννης Γιαννόπουλος, «Π Τοπική Ιστορία», στο 
Τοπική Ιστορία και Αρχεία. Πρακτικά Διημέρου 
(Σάμος, 26-27 Απριλίου 1991), Σάμος 1992, σ. 22.

11. Ο Hans Ebeling (Zur Didaktik und Methodik 
ernes kind, -sach- und zeitgemaEen Geschichts- 
unterricht, Ανόβερο 1965) επισήμανε ότι το με- 
γαλΰτερο μέρος του πληθυσμοΰ ζει στα όρια της 
πείνας, βασανίζεται, εργάζεται και πεθαίνει. 
«To ερώτημα που τίθεται» συνεχίζει «είναι: Αυ- 
τοΰς δεν τους αφορά, δεν τους αγγίζει (παρά 
απλώς τους προσπερνά) το πραγματικά ουσιώ
δες, το άξιο να διαιωνιστεί μέσα στην ιστορία 
μας; Πότε, τέλος πάντων, θα αποκτήσουμε το 
θάρρος να γράψουμε την ιστορία αυτοΰ του 
φτωχοΰ ανθρώπου για κάθε λαό και να τη διδά
σκουμε ως το βασικό περιεχόμενο της ανθρώπι
νης ΰπαρξης πάνω στη γη;». Για τη μεταφορά, 
Μαρία Βαϊνά, ό.π., σ. 68.

12. Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά το υπουργείο Παι
δείας διατΰπωσε με εγκΰκλιο την πρόθεσή του να 
εντάξει το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στο ανα
λυτικό πρόγραμμα των Γυμνασίων και όρισε τις κα
τευθυντήριες γραμμές το 1990 (Γ2 299/29-1-90 και 
Γ2 563/15-2-90). Οχτώ χρόνια αργότερα, το Παι
δαγωγικό Ινστιτοΰτο εξέδωσε πρόσκληση εκδήλω
σης ενδιαφέροντος για τη συγγραφή σχολικοΰ εγ
χειριδίου για την Τοπική Ιστορία (2-6-1998).

13. Βλ. Θ.Γ. Παππάς, Π  μεθοδολογία της έρευνας 
στις ανθρωπιστικές επιστήμες, Καρδαμίτσα, 
Αθήνα 2002.

14. Για τη σχέση ιστορίας και γεωγραφίας ως γνω
στικών αντικειμένων με ιδεολογικές προεκτά
σεις, βλ. Χριστίνα Κουλοΰρη, Ιστορία και Γεω
γραφία στα Ελληνικά Σχολεία (1834-1914), 
ΙΔΕΝ -  ΓΓΝΓ, Αθήνα 1988.

15. Βλ. Γ. Ν. Λεοντσίνης και Μ. Ρεποΰση, Π  Τοπική 
Ιστορία ως πεδίο σπουδής στο πλαίσιο της σχο
λικής παιδείας, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2001, σσ. 97-119.

16. Για περισσότερα βλ. K. Frey, Π  μέθοδος project: 
μια μορφή συλλογής εργασίας στο σχολείο ως θε
ωρία και πράξη, μτφρ. Κ. Μάλλιου, Αφοί Κυρια- 
κίδη, Θεσσαλονίκη 1999' Π. Ματσαγγοΰρας, 
Στρατηγικές διδασκαλίας, Gutenberg, Αθήνα 
1997' Κ. Χρυσαφίδης, Βιωματική-Επικοινωνιακή 
διδασκαλία: η εισαγωγή της μεθόδου project στο 
σχολείο, Gutenberg, Αθήνα 2000.

17. Γενικότερα πρβλ. Encyclopedie de la Pleiade, 
Charles Samaran, Ιστορία και μέθοδοί της, μτφρ. 
Ελ. Στεφανάκη, ΜΙΕΤ, Αθήνα, τόμ. Α' 1979, 
τόμ. Β1 και Β2 1981, τόμ. Γ' 1987, τόμ. Δ' 1980.

18. Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο, 
βλ.: Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος, «Π Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ένας πρώτος απολο
γισμός», Νεοελληνική Παιδεία, 7 (1986), σσ. 72
84' Ιωάννης Χριστιάς, Μελέτη Περιβάλλοντος. 
Θέματα διδασκαλίας, Φελέκη, Αθήνα 1985' Βά- 
σω Παπαδημητρίου, Περιβαλλοντική Εκπαίδευ
ση και Σχολείο. Μία διαχρονική θεώρηση, Τυ- 
πωθήτω, Αθήνα 1998.

19. Βλ. Max Derruau, Ανθρωπογεωγραφία, μτφρ. Γ. 
Πρεβελάκης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1987.

20. Ο Θουκυδίδης στα Κερκυραϊκά του αναφέρει 
την εγκατάσταση των ηττηθέντων αρχηγών των 
ολιγαρχικών σε νησίδα παρακείμενη στο Ηραί- 
ον. Ο συντάκτης του χάρτη των γεγονότων, ανα
ζητώντας και μη βρίσκοντας άλλο νησί στην ευ- 
ρΰτερη περιοχή, ταΰτισε την ανώνυμη αυτή νησί
δα με το σημερινό νησί Βίδο, αν και το τελευταίο 
το κατονομάζει ο Θουκυδίδης (ως νήσο Πτυχία). 
Βάσει αυτής της επιλογής διαμόρφωσε ένα χάρ
τη των γεγονότων, από τον οποίο ο αναγνώστης 
οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η αρχαία πόλη 
της Κέρκυρας συμπίπτει χωρικά με τη νεότερη, 
αν και η τελευταία άρχισε να συγκροτείται περί
που 16 αιώνες αργότερα. Πρόκειται για μια χα
ρακτηριστική και γνωστή στους φιλολόγους μας 
περίπτωση ανεπιτυχοΰς ανάγνωσης του τοπίου, 
καθώς δείχνει ποΰ είναι δυνατόν να οδηγηθοΰμε 
αν δεν λάβουμε υπόψη μας την παράμετρο αυτή. 
Βλ. το χάρτη στη σ. 310 του διδακτικοΰ εγχειριδίου 
της Α' Λυκείου, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι.
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21. Έρευνα πεδίου είναι η έρευνα που διεξάγεται 
στο χώρο που μας ενδιαφέρει, η επιτόπια έρευνα.

22. Δειγματοληπτική έρευνα είναι η έρευνα που διε
ξάγεται με επιλογή χαρακτηριστικών παραδειγ
μάτων, ικανών για τη συναγωγή συνολικών συ
μπερασμάτων.

23. Robert Stradling, Enseigner I’histoire de ’ Europe 
du 20e siecle, Editions du Conseil de l’Europe, 
Στρασβοΰργο 2001, σσ. 231-238. Π προφορική 
ιστορία απουσιάζει από τους θεσμοΰς της εκπαί
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ΚΕΡΚΥΡΑ
ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

τ ο υ  Α στικ ο ύ  Χ ώρου

Άποψη του αστικού χώρου από την 
ακρόπολη. Σε πρώτη θέα οι αγγλικοί 
στρατώνες του Παλαιού Φρουρίου



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α

Η
. Ε . .έννοια της Ευρώπης, η ιστορική 
εξέλιξη της και η δημιουργικότητα 
των κατοίκων της συνδέονται στενά 

με αυτήν της πόλης, του αστικού χώρου και 
των κατοίκων του. Μ ια ιδιότητα του αστικοί: 
περιβάλλοντος είναι εκείνη που προσδίδει 
διάρκεια μεγαλύτερη της ανθρώπινης ζωής 
στο ανθρωπογενές τοπίο μιας συγκεκριμέ
νης εποχής και το μεταφέρει στις επόμενες, 
συνδέοντας τους τρόπους ζωής των προη
γούμενων γενεών με τις επόμενες σε μια 
αστική παράδοση.

Η  διατήρηση της υλικής υπόστασης των 
πόλεων συμβάλλει στο να μη χαθούν οι ση
μαντικότερες συλλογικές μνήμες, αυτές 

που, στο βαθμό που ενεργο
ποιούνται, σφυρηλατούν τη 
συλλογική ταυτότητα, μια 
ταυτότητα που, πέρα από όσα 

ενδεχομένως χωρίζουν τους κατοίκους μιας 
πόλης, υπογραμμίζει δεσμούς, κοινά επ ι
τεύγματα, κοινές προσδοκίες. Ό π ω ς  συμ
βαίνει με το φυσικό περιβάλλον, ο πολίτης 
είναι υπεύθυνος για τις τύχες του τοπίου 
που θα διαμορφώσει η γενιά του για τις επό
μενες. Ιδιαίτερα σήμερα που οι τεράστιες 
τεχνικές δυνατότητες είναι ικανές να δημι
ουργήσουν καταλυτικές για το μέλλον μετα
βολές στο αστικό τοπίο, η ευθύνη για το 
αστικό περιβάλλον είναι πολύ μεγαλύτερη 
συγκριτικά με το παρελθόν.

Ό σ α  αναφέρθηκαν ισχύουν για όλες τις

Αστικό τοπίο 
και συλλογική 

μνήμη

περιοχές της Ευρώπης, πολύ περισσότερο 
όμως για τη χώρα μας, γενέτειρα των θε
σμών που διέπουν τον αστικό πολιτισμό, με 
όλα εκείνα τα μεγάλα επιτεύγματα που, 
ακριβώς επειδή συνδέονται με την πόλη, 
αποδίδονται με τον όρο «πολιτισμός». Με 
δεδομένα αφενός τον περιορισμένο βαθμό 
διάχυσης της γνώσης της ιστορίας του τό
που, επομένως την περιορισμένη σχετική ευ
αισθησία, και αφετέρου τις ισχυρές πιέσεις 
που ασκούνται συνήθως για επίλυση πρακτι
κών προβλημάτων (π.χ. κυκλοφοριακό), το 
φαινόμενο της καταστροφής του ιστορικού 
αστικού τοπίου στη χώρα μας είναι έντονο. 
Πρόκειται για έναν ιδιότυπο «ξεριζωμό», 
που δε σχετίζεται με τη μετανάστευση, αλλά 
με τη σταδιακή αποκοπή του πολίτη από τις 
απτές μαρτυρίες της κοινής ιστορικής μνή
μης. Η  γνωριμία λοιπόν, και μάλιστα σε βά
θος, με τα ιστορικά συμφραζόμενα του αστι
κού τοπίου που μας περιβάλλει αποτελεί τη 
μοναδική ελπίδα για την προστασία του πο
λιτισμού και των παραδόσεων κάθε αστικής
πεΡι°χής.

Με τη μελέτη του αστικού τοπίου:

► Τεκμηριώνονται πολιτισμικές συνέ
χειες και ασυνέχειες.

► Ενεργοποιούνται συλλογικές μνήμες.
► Αναπτύσσεται η ευαισθησία για την 

προστασία του.
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Οργάνωση του σχεδίου εργασίας 
(project)

I Διατνπω σ/ τον θέματος
«Η ανάπτυξη του αστικού χώρου της Κέρκυρας 
και η εξέλιξη του σε περιβάλλον δημιουργίας».

I Π /γες αφόρμ/σ/ς
Στο αστικό περιβάλλον της Κέρκυρας οι σχετι
κές πηγές αφόρμησης είναι άφθονες. Ιστορικά 
κτίρια, όπως η Ιόνιος Ακαδημία, το Δημαρχείο, 
οι οχυρώσεις, αλλά και εκδηλώσεις, όπως οι 
ετήσιες λιτανείες, μπορούν να αποτελέσουν 
πηγές αφόρμησης για την εισαγωγή των μαθη
τών στην προβληματική του θέματος.

I Σκοποί
1. Ν α έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα μνη

μεία του αστικού χώρου και να συνειδητο
ποιήσουν τις διαδοχικές φάσεις ανάπτυξης 
του χώρου αυτοΰ.
Ν α αποκτήσουν δεξιότητες στη συλλογή και 
διαχείριση τεκμηρίων, όπως φωτογραφιών 
και συνεντεΰξεων.
Ν α ευαισθητοποιηθοΰν στα ζητήματα που 
αφοροΰν την προστασία του αστικοΰ χώρου 
και των μνημείων του.

I Άξονες
1. Οι οχυρώσεις ως παράγοντας διαμόρφω

σης του αστικοΰ χώρου.
2. Ο αστικός χώρος ως περιβάλλον δημιουργίας.
3. Η  διαχείριση του αστικοΰ χώρου.

2.

3.

Γενική άποψη του Παλαιού Φρουρίου

Άποψ η της νησίδας Βίδο από το Νέο Φρούριο

Ανάπτυξη των αξόνων σε δραστηριότητες

Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένες δραστηριότητες, υπό τη μορφή σαφών και συγκεκριμένων ζη
τουμένων στους τρεις άξονες που θέσαμε.

ΑΞΟΝΑΣ 1

Ο ι οχυρώσεις ως παράγοντας διαμόρφωσης 
του αστικοΰ χώρου
1. Να προσδιορίσετε τα τμήματα της περιτείχι- 

σης της πόλης που κατεδαφίστηκαν προκειμέ-

νου να επεκταθεί ο πολεοδομικός της ιστός. 
Να τα αποτυπώσετε στον αστικό χάρτη.
Ποια η θέση των λιμανιών της Κέρκυρας δια
χρονικά και ποΰ οφείλεται η μετατόπισή 
τους; Ν α συγκεντρώσετε απεικονίσεις των λι
μανιών.
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V f j

Χάρτης της Κέρκυρας (χαλκογραφία)

3. Ν α εντοπίσετε και να αποτυπώσετε στον 
αστικό χάρτη τις θέσεις των χώρων λα
τρείας, διαχρονικά.

4. Ν α εντοπίσετε επιγραφές, γλυπτά, ανά
γλυφα και εμβλήματα των ξένων κυριαρ
χιών στον αστικό χώρο. Ν α συγκροτήσετε 
συλλογή των σχετικών φωτογραφιών με 
πληροφοριακά σχόλια.

5. Ν α εντοπίσετε τις θέσεις των πυλών της 
πόλης και να συγκεντρώσετε πληροφο
ρίες γι’ αυτές.

6. Ν α σχολιάσετε την απόφαση του Δημοτι
κού Συμβουλίου Κερκυραίων και τις αντι
δράσεις σχετικά με την κατεδάφιση της 
Βασιλικής Πύλης (Porta Reale) (βλ. 
ΠΗΓΕΣ -  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1-3).

7. Ν α συγκεντρώσετε, μέσα από συνεντεύξεις 
ηλικιωμένων αυτοπτών, πληροφορίες για 
τις καταστροφές στον αστικό χώρο στη 
διάρκεια του Β' Παγκόσμιου πόλεμου (βλ. 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 4).

O  αστικός χώρος ως περιβάλλον δημιουργίας
1. Ν α εντοπίσετε τους χώρους, όπου ανα

πτύχθηκαν οικονομικής φύσεως δραστη-

Το  Παλαιό Φρούριο και η Σπιανάδα της Κέρκυρας

ριότητες κατά το παρελθόν. Ν α τους 
αποτυπώσετε σε χάρτη.

2. Π οιες οικοδομές της Κέρκυρας είναι 
δημιουργήματα του αρχιτέκτονα Ι. Χρό- 
νη; Π οια τα χαρακτηριστικά τους;

3. Ν α  αναζητήσετε στη βιβλιογραφία τα 
πνευματικά ιδρύματα που λειτούργησαν 
στον αστικό χώρο. Πού λειτούργησαν; 
Ποιες οι δρατηριότητές τους;

4. Ποιοι σημαντικοί λογοτέχνες, μουσουρ
γοί και λόγιοι συνδέονται με την πόλη; 
Π ροβάλλεται επαρκώς η μνήμη τους 
στον αστικό χώρο;

5. Ν α συγκεντρώσετε ηχητικά ντοκουμέντα 
του έργου τοπικών μουσουργών, ώστε να 
παρουσιαστούν σε εκδήλωση του σχολείου.

6. Ν α συγκεντρώσετε στοιχεία για τη φοίτη
ση σπουδαστών στις φιλαρμονικές της πό
λης κατά την περίοδο 1950-2000.

7. Ν α εντοπίσετε και να αξιολογήσετε καλ
λιτεχνικά έργα (γλυπτά, ανάγλυφα κτλ.) 
που κοσμούν τον αστικό χώρο. Ποιοι οι 
δημιουργοί τους; Ποιους στόχους υπηρε
τούσαν όταν δημιουργήθηκαν;

Η  διαχείριση του αστικού χώρου
1. Πού οφείλονται οι επαπειλούμενες καταρ

ρεύσεις οχυρώσεων; Ν α συγκεντρώσετε 
έπειτα από συνεντεύξεις τις απόψεις ειδικών 
για τα αίτια και τις προτεινόμενες λύσεις.

2. Ποια η σημερινή κατάσταση και χρήση 
των παλαιών κτιρίων παροχής υπηρεσιών 
υγείας; Ν α διατυπώσετε προτάσεις αξιο
ποίησής τους.

3. Ν α  αξιολογήσετε την κατάσταση των 
δημόσιων χώρων και των κατοικιών του 
ιστορικού κέντρου. Ν α διατυπώσετε τις 
προτάσεις σας.

4. Ποια τα σημαντικότερα σύγχρονα δημό
σια κτίρια της πόλης; Ν α εντοπίσετε το 
χρόνο ανέγερσής τους και να καταγράψε
τε, μέσα από συνεντεύξεις με κατοίκους, 
το βαθμό αποδοχής και εναρμόνισής τους 
στο αρχιτεκτονικό κλίμα της πόλης.



Κέρκυρα

5. Ν α  αξιολογήσετε την επάρκεια  της σή
μανσης τω ν ιστορικών μνημείων της π ό 
λης για  τον επισκέπτη.

6. Ν α  εντο π ίσ ετε  μέσα από  συνεντεύξεις 
τις πηγές τοπικής υπερηφάνειας για  τους 
σημερινούς κατοίκους του αστικού χώ 
ρου. Σ ε πο ιο  βαθμό συνδέονται με την 
ιστορία του;

7. Ν α  βρείτε τη Διεθνή Χ άρτα γ ια  την π ρο
στασ ία  τω ν ιστορ ικώ ν πόλεω ν και να 
σχολιάσετε το περιεχόμενό της (βλ. Γε
νική Συνέλευση της Διεθνούς Επιστημο

ν ικής Ε π ιτρ ο π ή ς Ιστορικώ ν Π όλεω ν, 
ICOMOS, Κέρκυρα 2002).
Είναι προφανές ότι ο αριθμός των δραστη

ριοτήτων στις οποίες αναλύθηκαν οι άξονες του 
project προϋποθέτει μεγάλη άνεση χρόνου. Αυ
τό δε σημαίνει ότι η υλοποίησή του είναι ανέφι
κτη. Σ ε τάξεις με πολλά τμήματα οι διδάσκο
ντες είναι δυνατόν να συνεργαστούν, ώστε κάθε 
τμήμα να αναλάβει την υλοποίηση των δραστη
ριοτήτων ενός άξονα. Σ ε σχολεία όπου αυτό δεν 
είναι εφικτό, είναι δυνατόν να υλοποιηθούν μόνο 
μερικές από τις δραστηριότητες αυτές.

III Ενδεικτική σύνθεση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του άξονα 1

Οι οχυρώσεις ως παράγοντας διαμόρφωσης 
του αστικού χώρου

Το κάστρο της Κορυφώς 

πυρήνας αστικής ανάπτυξης

Τ ο μεσαιωνικό κάστρο της Κέρκυρας θα απο- 
τελέσει την αφετηρία της πολεοδομικής της 
ανάπτυξης μέχρι σήμερα. O  Ν ικήτας Χωνιά- 
της χαρακτηρίζει την  πρώ τη μεσαιωνική 
ακρόπολη της Κέρκυρας ως αϊγίλιπα, δηλαδή 
απόκρημνη, άγχινεφη  γ ια  το ύψος της, ελι- 
κοειδη για  το δυσπρόσιτο, ενισχυμένη με αρ
ραγή τείχη. Ό τ α ν  το 1203 οι αρχηγοί των 
στρατευμάτω ν της Δ ' Σταυροφ ορίας, που 
στρατοπέδευσαν κοντά στην ακρόπολη, δια
πίστωσαν ότι ήταν δυσεπιχείρητος, αποφάσι
σαν να  μην ασχοληθούν με την κατάληψή της 
και συνέχισαν για την Κωνσταντινούπολη.

Αυτό το «δυσεπιχείρητο» της ακρόπολης 
θα παραμείνει το βασικό και διαχρονικό της 
χαρακτηριστικό σε όλη την ιστορική της π ο 
ρεία. Καθώς, όμως, η πολεμική τεχνολογία  
και η πολιορκητική τέχνη εξελίσσονταν, οι 
κατά  καιρούς κυρίαρχοι προχώ ρησαν στις 
απαραίτητες οχυρωματικές προσαρμογές με 
τέτοια  επιτυχία , ώστε, ακόμα και όταν ολό
κληρο το νησί ήταν στα χέρια των εχθρών, η 
ακρόπολη να  παραμένει απόρθητη . Μ έσα 
από  τις δ ιαδοχικές αυτές προσαρμογές το 
μικρό μεσαιωνικό κάστρον  μετατράπηκε 
σταδιακά σε οχυρωμένη πόλη, η οποία  απο-

Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας 
(ξυλογραφία, 1892)

Η πόλη της Κέρκυρας με το Παλαιό Φρούριο 
(χαρακτικό, 16ος αι.)

Νέο Φρούριο. 
O λέων 
του Αγιου 
Μάρκου και 
ενεπίγραφη 
πλάκα
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Έγχρωμο χαρακτικό του M.V. Coronelli (1646). 
O χάρτης της Κέρκυρας πλαισιώνεται από εννέα 

μινιατούρες των φρουρίων και της πόλης, 
καθώς και από την απήδαλο τριήρη

Βασικές φάσεις διαμόρφωσης του οχυρωμένου χώρου

► Προ του 9 ου αιώνα Αρχική °χυρωση 
της ακρόπολης

► Μέσα του 15ου αιώνα Οχύρωση του αρχικού 
εξωπολίου

► Μέσα του 16ου αιώνα Κατασκευή προμα
χώνων ακρόπολης

► Τέλη του 16ου αιώνα Οχύρωση ευρύτερου 
αστικού χώρου 
και κατασκευή 
του Νέου Φρουρίου

► 17ος αιώνας Κατασκευή οχυρών 
δυτικά του οχυρωματικού 
περιβόλου της πόλης

Οι οχυρώσεις της Κέρκυρας (από το Isolario 
dell’Atlante Veneto του M.V. Coronelli)

τέλεσε τον πυρήνα του σημερινού πολεοδο- 
μικού ιστού της Κέρκυρας.

Ο ι οχυρωματικές προσαρμογές πραγμα- 
τοποιήθηκαν σε μια εκτενέστατη περίοδο, 
που καλύπτει περισσότερα από χίλια χρόνια, 
και οι διαδοχικές φάσεις τους δεν είναι εύκο
λα διακριτές. Η  σημερινή πόλη της Κέρκυρας 
αποτελεί μια περίπλοκη σύνθεση οχυρωματι
κών, μνημειακών και αστικών κατασκευών, 
όπου συνυπάρχουν στοιχεία  διαφορετικών 
ιστορικών περιόδων.

Τοπίο και άποψη του Παλαιού Φρουρίου 
της Κέρκυρας (ατσαλογραφία από το βιβλίο του 

C. Wordsworth Greece, 1853)

H  αρχιτεκτονική σύνθεση του ιστορικού 
κέντρου της Κέρκυρας έχει βέβαια τη σφραγί
δα του τέλους του 18ου και του 19ου αι., περιό
δου που συμπίπτει με την ακμή του νεοκλασι
κισμού. Φυσικά, οι π ιεστικές στεγαστικές 
ανάγκες ύστερα από καταστροφές, ιδιαίτερα 
αυτές του 1943, παράλληλα με την καθυστερη
μένη αφομοίωση στη χώρα μας των εννοιών 
«διατηρητέο», «αναπαλαίωση» κτλ., οδήγησαν 
σε αρκετά πρόχειρες παρεμβάσεις στο ιστορι
κό κέντρο, με αποτέλεσμα ολόκληρες συνοι
κίες, που κατασκευάστηκαν μεταπολεμικά με 
την ευκολία του μπετόν, να είναι εκτός αρχιτε
κτονικού κλίματος και παράδοσης.

Ο ρόλος της ασφάλειας

στην ανάπτυξη του αστικού χώρου

Ο πω σδήποτε ο παρατηρητής θα πρέπει να 
κάνει έντονα αφαιρετικές επεξεργασίες στη 
σημερινή εικόνα της πόλης, προκειμένου να 
φανταστεί την κατάσταση του χώρου σε συ
γκεκριμένες περιόδους του παρελθόντος. Σ η 
μαντικό ρόλο στις προσπάθειες αυτές μπο
ρούν να  παίξουν οι απεικονίσεις της πόλης, 
και υπάρχουν πολυάριθμες, τουλάχιστον από 
το 16ο αι. και εξής. Για τις προηγούμενες επο
χές είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν οι γραπτές 
πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Ας προ
σπαθήσουμε, λοιπόν, να  φανταστούμε αυτή 
την εξέλιξη από το αφετηριακό σημείο που 
ορίσαμε, περίπου τον 9ο αι., μέχρι σήμερα.

Κατά την περίοδο από τον 9ο μέχρι το β'
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μισό του 12ου αι. το Π αλαιό Φρούριο, η Κο- 
ρυφώ, δεσπόζει στη συνεχόμενη με τον κορ
μό του νησιού βραχώδη χερσόνησο. Είναι η 
εποχή της μεταφοράς του στρατιωτικού και 
διοικητικού κέντρου του νησιού στην ανατο
λική κορυφή της βραχώδους χερσονήσου. Ο 
χώ ρος της σημερινής πόλης, όπου βρίσκο
νται τα  υψώματα του Αγίου Αθανασίου, των 
Α γίω ν Π ατέρω ν, του Αγίου Μ άρκου, του 
Αβράμη και του Οβρηοβουνίου, της Π όρτα 
Ρεμούντα και του Σω τήρος, είναι καλυμμέ
νος στο μεγαλύτερο μέρος του από βλάστη
ση (silvester et m ontuosus), όπου σταδιακά, 
δ ιαμορφώ νονται κ ά π ο ια  ξέφ ω τα  γ ια  καλ
λιέργειες. Μ εταξύ του χώρου αυτού και της 
Π αλαιόπολης, η οποία  δεν έχει εγκαταλει- 
φθεί πλήρω ς, υπάρχουν σποραδικο ί οικι
σμοί, ενώ γύρω στον 11ο αιώνα, κατά  την 
εποχή της Μ ακεδονικής δυναστείας, χτίζε
ται στην περ ιοχή  αυτή ο μνημειακός ναός 
τω ν προστατώ ν του νησιού Αγίων Ιάσονος 
και Σωσιπάτρου.

Από το β' μισό του 12ου αι. οχυρώνεται και 
η ανατολικότερη κορυφή της βραχώδους χερ
σονήσου, το Ν έο  Φρούριο, ενώ δυτικά ανεγεί
ρεται προτείχισμα και ολόκληρος πλέον ο χώ
ρος μεταξύ των δύο κάστρων προστατεύεται. 
Η  πρόσβαση στον τειχισμένο χώρο γίνεται μέ
σω του κάστρου της Σ ιδηράς Πόρτας, ενός 
ακόμα οχυρού του δυτικού προτειχίσματος, 
που υπήρξε έδρα οικονομικών υπηρεσιών, ενώ 
στην παρακείμενη στοά (loggia) συνεδριάζει 
το Συμβούλιο της Κοινότητας, μια πρώτη εκ
δοχή Δημοτικού Συμβουλίου. Στο  χώρο μετα
ξύ Π αλαιού και Ν έου Φρουρίου, ο οποίος 
σταδιακά οικίζεται, ιδρύεται ο ορθόδοξος κα
θεδρικός ναός τω ν Α ποστόλων Π έτρου και 
Παύλου. Η  ανασφάλεια της περιόδου υπα
γορεύει σε αρκετούς κατοίκους του ανοχύρω
του χώρου να εγκατασταθούν κοντά στο δυτι
κό προτείχισμα, που εξασφαλίζει προστασία.

Κ ατά την εποχή τω ν Α νδηγαυών (1272
1386) λειτουργούν δύο λιμάνια, το βόρειο και 
το νότιο, στους μυχούς που σχηματίζονται στα 
σημεία πρόσφυσης της οχυρωμένης χερσονή
σου με τον κορμό του νησιού. Διαθέτουν στοι-
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Η Σπιανάδα, η θαλάσσια τάφρος και 
οι δυτικοί προμαχώνες του Παλαιού Φρουρίου

χειώδεις υποδομές για φόρτωση και εκφόρτω- 
ση, αποβάθρες και αποθηκευτικούς χώρους 
και, σταδιακά, καθώς η εμπορική κίνηση και ο 
πληθυσμός αυξάνουν, ο μεταξύ των δύο λιμα- 
νιών εκτός του προτειχίσματος χώρος δομεί
ται πυκνά και διαμορφώνεται το πρώτο «εξω- 
πόλι» η «μπόργκο», όπου, εκτός από κατοι
κίες, υπάρχουν αποθήκες, καταστήματα, παν
δοχεία, ταβέρνες και τα  συναφή.

Ο ι συνοικίες του εξω πολίου αναφέρο- 
νται κατά την εποχή αυτή, όπως και αργότε
ρα, με το όνομα του ναού γύρω από τον 
οπο ίο  αναπτύσ σ οντα ι. Σ το  βόρειο τμήμα 
του εξω πολίου, κοντά  στο βόρειο λιμάνι, 
βρίσκεται η εβραϊκή συνοικία, η iudeca. Η  
σημαντική αύξηση του πληθυσμού σ ’ ένα 
χώρο που είναι άνυδρος οδηγεί στην κατα
σκευή πολλών στερνών τόσο στον τειχισμέ
νο χώρο όσο και στο εξωπόλι, το οποίο θα 
πρέπει να  τοποθετηθεί κατά την περίοδο αυ

Η Σπιανάδα και το Λιστον στις αρχές του 20ού αιώνα.
Στο βάθος το ανάκτορο 

των Αγιων Μιχαήλ και Γεωργίου

τή στο χώ ρο που σήμερα καταλαμβάνετα ι 
από την άνυδρη και τη θαλάσσια τάφρο του 
Παλαιού Φρουρίου.

Ο ι Βενετοί έγιναν κύριοι του νησιού το 
1386, αφού συγκρούστηκαν με τις φρουρές 
που κατείχαν την  ακρόπολη. Σ τη  διάρκεια 
των συγκρούσεων αυτών το εξωπόλι υπέστη 
μεγάλες καταστροφές στις κυριότερες υπο
δομές του. Η  ακρόπολη δεν καταλήφθηκε 
με έφ οδο , αλλά πα ραδόθηκε έπ ε ιτα  από 
αποκλεισμό της φρουράς, η οποία, μετά την 
παράδοση του κάστρου της Σ ιδηράς Π ό ρ 
τας και του Π αλαιού Φρουρίου, είχε οχυρω
θεί στο Ν έο  Φρούριο.

Ο ι νέο ι κυρίαρχοι επ ιδόθη κ α ν  αμέσως 
σε επισκευές τω ν κάστρων και στη βελτίω
ση τω ν οχυρώ σεω ν του δυτικού π ρ ο τε ιχ ί
σματος, χτίζοντας πύργους. Ό μ ω ς  στα δυ
τικά  το εξω πόλι, του οποίου ο πληθυσμός 
συνεχώ ς αυξανόταν λόγω της εγκ α τά σ τα 
σης πολλώ ν π ροσ φ ύγω ν που  π ρ ο σ π α θ ο ύ 
σαν να  αποφύγουν τον τουρκικό ζυγό αλλά 
και πολλών Βενετών εμπόρων, ήταν απαραί
τητο να οχυρωθεί. Τ ο 1414 αποφασίστηκε η 
κατασκευή στη δυτική πλευρά του εξωπολί
ου ενός τε ίχους ενισχυμένου με κυκλικούς 
πύργους, καθώς επίσης και η κατασκευή τά 
φρου, η οποία  θα μετέτρεπε την ακρόπολη 
σε τεχνητό  νησί που θα  επικοινω νούσε με 
τον υπόλοιπο χώρο μέσω μιας ξύλινης γέφυ
ρας. Σημαντικότατη παρέμβαση υπήρξε επ ί
σης η κατασκευή στο βόρειο λιμάνι, το Μ αν- 
δράκι, ενός λιμενοβραχίονα με καταβύθιση 
σκαφών γεμάτων βράχους.

Τ α  έργα αυτά είχαν ολοκληρωθεί στα μέ
σα του 15ου αιώνα. Ό μ ω ς  σε μια εποχή που 
οι Ο θω μανοί καταλαμβάνουν τ ις  περ ιοχές 
της Η πείρου  ή τα ν  φυσικό ο αριθμός των 
προσφύγων να αυξάνεται συνεχώς. Ο ι πρό
σφυγες αυτοί επιδίω καν να  εγκατασταθούν 
κοντά στον οχυρωμένο χώρο, στην περιοχή 
της σημερινής Σ π ιανά δας. Τ ο 1425 ο αριθ
μός των Εβραίων είχε αυξηθεί σε τέτοιο βαθ
μό, ώστε, εκτός από την παλιά  εβραϊκή συ
νοικία, που βρισκόταν μέσα στον τειχισμένο 
χώρο, είχε διαμορφωθεί και μια νέα  iudeca,
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έξω από αυτόν, που καταλάμβανε το βό
ρειο τμήμα ενός νέου εξωπολίου. Σημαντι
κή είναι κατά την εποχή αυτή η οικιστική 
π υκνότητα  του παρακείμενου υψ ώματος 
του Καμπιέλλου, όπω ς προκύπτει και από 
τη μεγάλη συγκέντρωση ορθόδοξων ναών 
στην περ ιοχή  (Α ντιβουνιώτισσα, Κ ρεμα
στή, Ά γιος Ν ικόλαος των Γερόντων, Π α 
ντοκράτορας). Έ κ το τε  ο χώ ρος του εξω
πολίου διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο 
προς τα  δυτικά, ενώ οι κατά καιρούς διοι
κήσεις προέβησαν σε μικρής κλίμακας βελ
τιώσεις των οχυρώσεων, όπως ήταν η δια
μόρφωση στο χώρο μεταξύ τω ν δύο δυτι
κών τειχώ ν μιας άνυδρης τάφρου.

Αυτήν τη διάρθρωση είχε ο αστικός χώ
ρος το 1537, όταν οι Τούρκοι επ ιτέθηκαν 
στην Κέρκυρα. Τ ην πολιορκία της ακρόπο
λης περιγράφει ο αυτόπτης Ν ίκανδρος 
Νούκιος. Ο ι οχυρώσεις της ακρόπολης λει
τούργησαν στην περίπτωση αυτή αποτελε
σματικά. Βέβαια, οι Βενετοί απομάκρυναν 
τα γυναικόπαιδα από τον οχυρωμένο χώρο 
στο εξωπόλι, το οποίο οι Τούρκοι πυρπόλη
σαν, και ο πληθυσμός του αποδεκατίστηκε. 
Καθώς η επανάληψη της τουρκικής επίθε
σης ήταν βέβαιη, η Βενετία αποφάσισε να 
προσαρμόσει τις οχυρώσεις στη νέα πολεμι
κή τακτική, αφού τα  παλαιά τείχη δεν ήταν 
δυνατόν πλέον να  αντέξουν στα πυρά των 
πυροβόλων, υιοθετώντας για τις νέες οχυ
ρώσεις το σύστημα των προμαχώνων. Π α 
ράλληλα, αποφασίστηκε να διευρυνθεί και 
να ισοπεδωθεί ο χώρος μεταξύ της θαλάσ
σιας τάφρου και του εξωπολίου. Ό λ ε ς  οι ευ
ρισκόμενες στο χώρο αυτό οικοδομές χρειά
στηκε να κατεδαφιστούν και αποφασίστηκε 
να δοθεί στους ιδιοκτήτες τους ξυλεία, ώστε 
να χτίσουν τα σπίτια τους σε άλλο χώρο.

Ο ι νέες οχυρώσεις κατασκευάστηκαν 
μεταξύ 1537 και 1558 και τα  βασικότερα 
στοιχεία τους, τα  οποία  διατηρούνται μέ
χρι σήμερα, είναι οι δύο επιβλητικοί δυτι
κοί προμαχώνες της ακρόπολης και το με
ταξύ τους τείχος (cortina). Π αράλληλα, δι
ευρύνθηκε η θαλάσσια τάφρος και διαμορ-

Σχέδιο πύλης στην πόλη της Κέρκυρας (1578·1582)

4 τ

Σχέδιο της Πύλης της Σπηλιάς στην πόλη 
της Κέρκυρας (1578*1582)

φώθηκε κατάλληλα ο ανοιχτός χώρος της 
Σ πιανάδας. Τ α  οικοδομικά τετράγωνα δυ
τικά της Σ π ιανά δας διαμορφώθηκαν βάσει 
σχεδίου, σύμφωνα με διάταξη που ίσχυε 
για  τις οικοδομές που βρίσκονταν απένα
ντι από φρούρια. Κάθε οικοδομικό τετρά
γωνο είχε πλάτος περίπου 12 μέτρων και οι 
μεταξύ τους διάδρομοι ήταν ευθείς, πλά 
τους 2 περίπου μέτρων. Έ τσ ι, ο οικισμένος 
χώρος αναπτύσσεται δυτικά της Σ π ια νά 
δας, όπου διαμορφώνεται το νέο εξωπόλι, 
που εκτεινόταν μέχρι το δυτικό προάστειο 
του Αγίου Ρόκκου (Σαρόκο).

Κ ατά τη ν  ίδ ια  εποχή , οι αυξημένες 
ανάγκες ελλιμενισμού εμπορικών πλοίων, 
αλλά και λόγοι ασφαλείας, οδήγησαν στη 
μετατόπιση του λιμανιού και των συναφών
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Άποψη του Λιστόν

δραστηριοτήτω ν βορειότερα, προς την  π ε 
ριοχή της Σπηλιάς.

Η  δεύτερη τουρκική επιδρομή, του 1571, 
που προκάλεσε μεγάλες υλικές καταστρο
φές στο δομημένο χώρο, οδήγησε τους κα
το ίκους σ την υποβολή α ιτή μ α τος γ ια  τον 
τειχ ισμό  του νέου εξω πολίου, α ίτημα  που 
έγινε αποδεκτό. Ο ι σχετικές εργασίες, που 
λόγω της έκτασης του εξωπολίου ήταν  με
γάλης κλίμακας, άρχισαν το 1576. Σ τ ις  ερ
γασίες αυτές, κατά τις οπο ίες έπρεπε να λη- 
φθούν υπόψη οι νέες συνθήκες πολέμου με 
τη χρήση πυροβόλω ν, καταβλήθηκε π ρ ο 
σπάθεια  να  αξιοποιηθεί το φυσικό ανάγλυ
φο της περιοχής. Α ποφασίστηκε λοιπόν να 
ανεγερθεί ένα  νέο φρούριο και ένα  τε ίχος 
ενισχυμένο με προμαχώ νες, που θα απομό
νωνε από τα  δυτικά τον  οικισμένο χώρο από 
την  ύπαιθρο. Τ ο  Ν έο Φρούριο ανεγέρθηκε 
στο λόφο του Αγίου Μ άρκου, στα ΒΔ της 
ακρόπολης, και προστάτευε τις βόρειες συ
νοικίες και το λιμάνι. Ακολουθούσε νοτιότε
ρα επ ί του τείχους ένας προμαχώ νας (Σ α 
ραντάρη), ένα πλάτω μα (Αγίου Αθανασίου)

Η οδός Ευγενίου Βουλγάρεως, η Strada Reale

και ένας ακόμα νό τιο ς προμ α χώ να ς (Ραϊ- 
μόνδου). Για την ανέγερση αυτών τω ν οχυ
ρώσεων οι κάτοικοι υποχρεώθηκαν να  κατε
δαφίσουν γύρω στις 2.000 κατοικίες στο Σα- 
ρόκο. Σ το  νέο οχυρω ματικό σύστημα, εν 
διάμεσα τω ν προμαχώ νω ν και συνδετικά με 
αυτούς, δημιουργήθηκαν τείχη  (κορτίνες), 
ενώ από την  πλευρά της θάλασσας ο χώρος 
προστατεύτηκε επ ίσης με τείχη (μουράγια).

Ο  οχυρωμένος χώρος επικοινωνούσε με 
την ύπαιθρο και τη θάλασσα με τέσσερις πύ
λες, όπου κατέληγαν οι κύριοι οδικοί άξονες 
του εσωτερικού της περιτειχισμένης πόλης. 
Η  Πύλη της Σ πηλιάς, στο ΝΑ άκρο του Ν έ
ου Φρουρίου, και η Πύλη του Αγίου Ν ικολά
ου, στο ΒΑ άκρο της Σ π ιανά δας, επικοινω 
νούσαν με τη θάλασσα και το λιμάνι. Σώ ζο
νται και οι δύο. Αντίθετα, έχουν καταστρα- 
φεί η Πύλη του Ραϊμόνδου, στο νότιο άκρο 
της Σ π ια νά δ α ς, η οπο ία  εξασφάλιζε π ρ ό 
σβαση από την πλευρά της Π αλαιόπολης. Η  
πύλη αυτή κατεδαφίστηκε το 1837 από τους 
Βρετανούς για  την κατασκευή του παραλια
κού δρόμου. Ο ύτε η δυτική, η Βασιλική Π ύ
λη (Porta Reale, Π όρτα  Ριάλα), που ήταν η 
μεγαλοπρεπέστερη της πόλης, σώζεται. Κα
τεδαφίστηκε για  τη διάνοιξη του κεντρικότε
ρου δρόμου της νεότερης πόλης. Π έρα από 
τις πύλες αυτές, δ ιατηρούνται σήμερα και 
κάποιες δευτερεύουσες, που ανήκαν στο συ
γκρότημα του Νέου Φρουρίου.

Οι σημερινοί κεντρικοί οδικοί άξονες του 
αστικού χώρου ακολουθούν τις παλαιές χαρά
ξεις, όπως η οδός Νικηφόρου Θεοτόκη από 
τη Σ πιανάδα προς το Ν έο Φρούριο και το λι
μάνι (Πύλη της Σπηλιάς). Η  παράλληλη νο
τιότερη οδός Ευγενίου Βουλγάρεως οδηγούσε 
από τη Σ πιανάδα στη Βασιλική Πύλη. Κάθε
τη προς αυτές, από τα νότια προς τα βόρεια, 
η οδός Γκίλφορδ ξεκινούσε από την Πύλη του 
Ραϊμόνδου με κατεύθυνση προς το κέντρο του 
αστικού χώρου. Η  τέταρτη πύλη, του Αγίου 
Νικολάου, έφερνε σε επαφή το πυκνοδομη- 
μένο ύψωμα του Καμπιέλλου με το λιμάνι.

Μ ετά  την πτώση της Κρήτης (1669), εύ
λογα η Βενετία ασχολήθηκε με την ενίσχυση
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τω ν οχυρώ σεω ν τη ς Κ έρκυρας. Μ προσ τά  
στο δυτικό τείχος χτίστηκαν νέα  οχυρωματι
κά έργα, τα  οποία  θεωρήθηκε ότι θα βοηθού
σαν την άμυνα σε περίπτωση πολιορκίας.

Μ ετά  την τουρκική πολιορκία του 1716, 
για  την απόκρουση της οποίας καθοριστική 
υπήρξε η συμβολή του στρατάρχη M athias 
von Schulenburg, οι οχυρώσεις επεκτάθηκαν 
δυτικότερα της υφιστάμενης οχυρωματικής 
γραμμής, στους λόφους Σω τήρος (σημερινές 
φυλακές) και Αβράμη (σημερινό Γηροκο
μείο), ενώ στο μεταξύ τους χώρο, στην π ε 
ριοχή Σαρόκου, ένα τρίτο οχυρό εξασφάλιζε 
τη μεταξύ τους επικοινωνία. Κ ατ’ αυτό τον 
τρόπο η οχύρωση της πόλης έφτασε στην τε
λική φάση ανάπτυξής της.

Κατά την περίοδο αυτή σε πολλά κτίρια 
του Π αλαιού Φρουρίου εξακολουθούσαν να 
λειτουργούν στρατιωτικές και διοικητικές υπη
ρεσίες. Τ α  ερείπια ορισμένων από αυτά σώζο
νται, ενώ άλλα έχουν κατεδαφιστεί. Μεταξύ 
των τελευταίων είναι το κτίριο του Προνοητή, 
οι στρατώνες Πασχαλίγου ή των Σκλαβούνων, 
από το οποίο σώζονται λιγοστά ερείπια. Οι 
κατοικίες που βρίσκονταν στη νότια  πλευρά 
του Παλαιού Φρουρίου, αφού καταστράφηκαν 
από έκρηξη πυριτιδαποθήκης το 1718, ανοικο- 
δομήθηκαν, για να κατεδαφιστούν εκ νέου αρ
γότερα από τους Βρετανούς, οι οποίοι έχτισαν 
εκεί το ναό του Αγίου Γεωργίου.

Μ ετά  τη λήξη της βενετικής κυριαρχίας 
(1797) ακολούθησαν νέες ξένες κυριαρχίες. 
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης γαλλικής κα
τοχής χτίστηκαν στο ΒΔ τμήμα της Σπιανάδας 
οι αψίδες του Λιστόν με τις χαρακτηριστικές 
τοξοστοιχίες, κατά μίμηση παρισινού δρόμου 
της Place des Vosges. Κατά τη βρετανική προ
στασία, το 1819, οι Βρετανοί αρχίζουν να χτί
ζουν στο βόρειο τμήμα της Σπιανάδας το ανά
κτορο των Αγίων Μ ιχαήλ και Γεωργίου από 
πέτρα που έφεραν από τη Μ άλτα, ως κατοι
κία του Αρμοστή και χώρο τελετών (σήμερα 
Σινο'ίαπωνικό Μουσείο), την Ιόνιο Βουλή, κα
θώς και το μνημείο Μ αίτλαντ (Στέρνα).

Ν έα  οχυρωματικά έργα κατασκευάστη
καν από τους Βρετανούς στο Π αλαιό Φρού-

Χάρτης που αποτυπώνει τη διάταξη των πεζικών 
δυνάμεων Βενετών και Οθωμανών κατά 
την πολιορκία της Κέρκυρας το 1716 
(Έργο του J . B. Homann)

ριο, όπως προμαχώνες, κιονοστοιχίες και οι 
στρατώ νες μεταξύ γέφυρας και κτιρίου του 
Π ρονοητή  (σήμερα σ τεγάζονται εκεί το 
Ιστορικό Αρχείο και η Δημόσια Βιβλιοθήκη), 
ενώ χτίστηκε και ο ναός του Αγίου Γεωργίου, 
έπειτα  από την κατεδάφιση των εκεί βενετι
κών κτισμάτων. Σ το ν  εκτός της ακρόπολης 
χώρο οι Βρετανοί ανακαίνισαν το φρούριο 
του λόφου Αβράμη. Επίσης κατεδάφισαν τα 
οχυρά του Σω τήρος, του Αγίου Αθανασίου 
και τους προμαχώνες μπροστά από τη Βασι-

Mathias von Schulenburg (Ιωάννης Ματθαίος, 
κόμης φον Σούλεμπουργκ). Γερμανός στρατηγός 
στην υπηρεσία των Βενετών. Οργάνωσε με 
επιτυχία την άμυνα της Κέρκυρας κατά των 
Τούρκων το 1716 (έργο του A. Gorradini)
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Δημαρχείο, πρώην θέατρο San Giacomo

Άποψη του ΒΑ τμήματος 
της πόλης γύρω στο 1890

Το ΒΑ τμήμα της πόλης 
στις αρχές του 20ού αιώνα

λικη Πύλη. Επιπλέον, δημιούργησαν νέα τά
φρο νότια του Νέου Φρουρίου και του περι
βόλου της πόλης και νέους στρατώ νες και 
αποθήκες μέσα στο Ν έο Φρούριο. Δεν απου
σιάζουν, βέβαια, και οι παρεμβάσεις στο χώ
ρο τω ν υποδομών, ιδια ίτερα  της ύδρευσης, 
αλλά και της υγείας, με τη δημιουργία δικτύου 
ύδρευσης και νοσοκομείων.

Π ρ ιν  αποχω ρήσουν από το νησί οι Βρε
τα νο ί (1864), κα τέσ τρ εψ α ν  τα  κυριότερα 
σημεία τω ν οχυρώσεων που θα ήταν χρήσι

μα για  την άμυνα. Α πό την καταστροφή σώ
θηκαν τα  τείχη του Π αλαιού Φρουρίου, κα
θώς και του Ν έου, πλην τω ν επάλξεων. Το 
1865 σώζονταν ακόμη τα  τείχη της Σ πηλιάς, 
που προστάτευαν το λιμάνι από Βορρά.

Π ερισσότερο σημαντικές και καταλυτι
κής σημασίας στην εξέλιξη της πολεοδομι- 
κής εικόνας της Κέρκυρας μετά την Έ νωση 
υπήρξαν οι κ α τασ τροφ ές που υπέστη  στη 
διάρκεια του Β ' Π αγκόσμιου πόλεμου, όταν 
δέχτηκε α εροπορ ικές επ ιθέσ ε ις  από  Ιτα 
λούς, Γερμανούς, αλλά και από τους Συμμά
χους. Ιδ ια ίτερα  καταστρεπτικές υπήρξαν οι 
γερμανικές επιθέσεις, κατά τις οποίες χρη- 
σιμοποιήθηκαν εμπρηστικά φύλλα, με απο
τέλεσμα να  καταστραφεί μεγάλο μέρος της 
πόλης. Εκατοντάδες κατοικίες, πολλοί ναοί 
και δημόσια κτίρια καταστράφηκαν ολοσχε- 
ρώς ή υπέστησαν ανεπανόρθω τες ζημιές.

Κ αταστράφηκε περίπου το 20% των κτι
ρίων -  μεταξύ των οποίων η Δημόσια Βιβλιο
θήκη (Ιόνιος Ακαδημία), το Δημοτικό Θ έα 
τρο, το ξενοδοχείο  «Ω ραία Βενετία» και η 
κλειστή αγορά της Σ πηλιάς (Μ αρκάς). Ο ρι
σμένα από αυτά εξακολούθησαν να παραμέ
νουν επ ί μακρόν στη μετά την καταστροφή 
κατάσταση, ζωντανές μνήμες της πολεμικής 
θηριω δίας. Π α ρ ά  τις π ρ ο σ π ά θ ειες  που 
έχουν καταβληθεί γ ια  την  επούλωση των 
πληγών, είναι γεγονός ότι ο Β ' Π αγκόσμιος 
πόλεμος υπήρξε για  την πόλη της Κέρκυρας 
εμ πειρ ία  περ ισσ ότερο  τραυματική και πιο 
καταλυτική ακόμα και από τις τουρκικές κα
ταστροφές της βενετικής περιόδου.

Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι 
ο αστικός ιστός της Κέρκυρας, ήδη από τα 
πρώ τα χρόνια  της δημιουργίας του πυρήνα 
του, παρουσιάζει μια σταθερή δυναμική ανά
πτυξης, που οφείλεται στη μεγαλύτερη ασφά
λεια που πρόσφερε σε σχέση με τις λοιπές 
γειτονικές περ ιοχές. Ο ι οπισθοδρομήσεις 
στην ανάπτυξη αυτή οφείλονταν κατά κύριο 
λόγο σε πολεμικές π ερ ιπέτε ιες, όμως ήταν 
παροδικές και υπήρχε πάντα  η τάση επέκτα
σής του, μια τάση που εξακολουθεί να  υφί- 
σταται μέχρι σήμερα, φυσικά extra muros.



Π ή γ ε ς  -  Π α ρ ά λ λ η λ α  Κ ε ι μ ε ν α

1 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΛΟΓΙΩΝ 
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

α. Ιωάννης Ρωμανός, ιστορικός
Κύριε Δήμαρχε.
Ασμένως αναλαβόντες την διά του από 6 Ιου
νίου 1887 υπ’ αριθ. 935 εγγράφου ανατεθείσαν 
ημίν εντολήν, λυπούμεθα, ότι δεν δυνάμεθα 
αμέσως ήδη, να παράσχωμεν τας αιτηθείσας 
ιστορικάς ειδήσεις, μεθ’ όσης επιθυμούμεν 
ακριβείας, ως μη έχοντες έτι πρόχειρα πονή- 
ματά τινα απαραιτήτω ς αναγκαία προς συ- 
μπλήρωσιν των όσων ήδη γιγνώσκομεν περί 
του χρόνου της κατασκευής της Βασιλικής λε- 
γομένης Πύλης και του περιφήμου αρχιτέκτο- 
νος του ανεγείραντος αυτήν. Από τούδε όμως 
αδιστάκτως και μετά πεποιθήσεως αποφαινό- 
μεθα, ότι η Δημοτική της Κερκύρας Αρχή, με
τά βδελυγμίας δέον ν ’ απορρίψη ει τις εγένετο 
περί καθαιρέσεως του σεπτού μνημείου αβέλ
τερος και επαρίστερος πρότασις. Έ χει δε του
ναντίον το καθήκον να διατηρή μετά στοργής 
και να διαφυλάττη αυτό εκ της φθοράς, ον, ως 
μη ώφελε, το μόνον αξιόλογον καλλιτεχνικόν 
έργον το περισωθέν παρ’ ημίν εκ των αναπο- 
δράστων ύβρεων του χρόνου και της μισοκάλ- 
λου αμαθείας του ανθρώπου.

Ιωάννης Ρωμανός 
Πηγή: Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας

β. Μάρκος Θεοτόκης, λόγιος

Π ρος τον ΚονΔήμαρχον 
Κερκνραίων

Διά του υπ’ αριθ. 935 και από 6 Ιουνίου υμετέ- 
ρου επισήμου, διωρίσθην μέλος της Επιτρο
πής, εις ην ανετέθη η γνωμοδότησις περί της 
αξίας της Βασιλικής Πύλης.

Επί του αντικειμένου τούτου, φρονώ ότι 
ουδέποτε Δημοτικόν Συμβούλιον Κερκυραίων 
ώφειλεν ουχί μόνον να παραδεχθή, αλλ’ ουδέ 
υπό συζήτησιν να θέση την καταστροφήν του 
κυριωτέρου και σημαντικωτέρου μνημείου του

εγερθέντος επί Ενετοκρατίας και όπερ τα μέγι
στα συνετέλεσε, μάλιστα εις την πολιορκίαν 
του έτους 1716, όπως μη υποπέση η Κέρκυρα 
εις τον σκληρότερον των ζυγών.

Φ ρονώ επίσης, ότι το μνημείον τούτο, 
πρέπον να μη παραμελήται, μηδέ εγκαταλεί- 
πητα ι εις την φθοράν υπό της Δημοτικής 
Αρχής, ήτις καθήκον έχει να διατηρήση, πα- 
ραφυλάξη και καθωρα'ΐση αυτό διά των ανα
γκαίων επισκευών και καλλωπισμών.
Εν Κερκύρα τη 17 Ιουλίου 1887.

Ευπειθέστατος 
Μ άρκος Θεοτόκης 

Πηγή: Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας

Άποψη της Κέρκυρας από το Μαντούκι.
Στο βάθος, το οχυρό Αβράμη και αριστερά το Νέο 
Φρούριο (ατσαλογραφία από το The shores and 
islands of the Mediterranean, 1841)

Κάτοψη της Βασιλικής Πύλης
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Γεώργιος Θεοτόκης (1844*1916). Δήμαρχος, 
βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός το 1899.

O ανδριάντας βρίσκεται στην Πλακάδα 
(έργο του Γ. Δημητριάδη)

2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 
(της 13ης Οκτωβρίου 1889)

Ο κ. Δήμαρχος
Εκθέτων διά μακρών τους λόγους, ων ένεκεν 
θεωρεί αναγκαίαν την κατεδάφισιν της εις τα 
πρόθυρα της πόλεως προς το μέρος της εξο-

O I. Πολυλάς, ο Κ. Θεοτόκης, ο Λ. Μαβίλης 
και άλλοι Κερκυραίοι εκπρόσωποι των γραμμάτων 

διαμαρτύρονται για την απόφαση κατεδάφισης 
της Βασιλικής Πύλης

χης κειμένης Βασιλικής πύλης, ης η τήρησις 
μέγιστον και ανυπέρβλητον παρεμβάλλει πρό
σκομμα εις την προέκτασιν της πόλεως, θεω- 
ρουμένου του εκτός αυτής μέρους ως μη απο- 
τελούντος εν σύνολον μετά τω ν ετέρω ν της 
πόλεως μερών, προτείνει να υποβάλει το Συμ- 
βούλιον προς το αρμόδιον Υπουργείον ευχήν, 
επί τω τέλει να διαταχθή η κατεδάφισις αυτής.

Το Συμβούλων 
ομόφωνον, συμμορφούμενον πληρέστατα 
προς την  γνώμην ταύτην του κ. Δημάρχου, 
εξέδοτο το υπ’ αριθμόν 98 ψήφισμα αυτού.

3
Πηγή: Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
ΕΠΙΧΑΙΡΟΥΝ

Η ΠΟΡΤΑΡΙΑΛΑ
Η  περίφημη Π ορταρ ιάλα , δ ιά  τη ν  οπο ίαν  
τόσος πά τα γος εγίνηκε, και τόση κοσμοχα
λασιά , εις ολ ίγας ημέρας, το πολύ 20, θα 
ήναι εντελώς πεσημένη και τούτο οφείλεται 
εις την  ικανότητα  του εργολάβου συμπολί
του μας κυρίου Ραβανοπούλου . Π όσ α  και 
π ό σ α  δεν ελέγοντο  αυτάς τας ημέρας και 
πόσοι φόβοι ότι αν βάλη φουρνέλο, θα πά- 
θουν τα  σ π ίτ ια  τα  οποία  είναι εκεί πλησίον. 
Α π ’ εναντίας, διά της ικανότητάς του ο κ. 
Ρ α βα νόπουλος π ροεγνώ ριζε ότι κανέναν 
κ ίνδυνον δεν δ ιατρέχουν τα  σ π ίτ ια  καθώς 
και απεδείχθη  με τα  φουρνέλα τα  οποία  έως 
τώρα έβαλε, τα  οποία  είναι φουρνέλα 9 πο- 
δών, δ ιότι οι λίθοι δεν  εκ σ φ ενδον ίζοντα ι 
διά να  βλάψουν τα  σπίτια , αλλά μόνον ρα
γ ίζετα ι το μέρος εκείνο  οπού βάνει το 
φουρνέλο και το  ράγισμα αυτό ευκολύνει 
την  κατεδάφ ισ ιν , και χω ρίς ούτε ο κρότος 
του φουρνέλου να  φέρη την  παραμικράν ζη
μίαν εις τα  σπίτια.

Πολύ εχαρήκαμεν ιδόντες ότι η εργασία 
της κατεδαφ ίσεω ς προοδεύει, πολύ δε π ε 
ρισσότερον εχαρήκαμεν, οπού τα  φουρνέλα 
δεν φέρουν καμμίαν ζημ ίαν εις τα  σ πίτια , 
ούτε κρότον επ ί τέλους δεν κάμνουν, καθώς 
ο ικανώ τατος εργολάβος κ. Ραβανόπουλος 
το επρόλεγε. Ώ σ τ ε  με χα ρά ν  μας δίδομεν



την ευχάριστον είδησιν ότι η Π ορταριάλα, 
περ ί της οπο ία ς τόσαι και τόσαι εγένοντο 
συζητήσεις, και τόση κοσμοχαλασ ιά , θα 
ήναι πεσημένη εις διάστημα 20 ημερών.

Μονόφυλλο με την ένδειξη 
του Τυπογραφείου «Ελευθερία»

Πηγή: Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας, 3786

4 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΙΕΡΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΛΑΒΙΤΣΙΝΗ, ΕΤΩΝ 85,

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟ 
ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ 
ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1943

Ερ.: Ή τ α ν  αναμενόμενη η αεροπορική γερ
μανική επ ίθεση  που κατέληξε στον 
εμπρησμό της πόλης το Σ επτέμβρη του 
1943;

Απ.: Α πό τη στιγμή που συνθηκολόγησε η 
Ιταλία  περ ιμέναμε να  χτυπ ή σ ουν  τους 
Ιταλούς της Κέρκυρας οι Γερμανοί. Δεν 
περιμέναμε όμως αυτό το κακό.

Ερ .: Π ότε εκδηλώθηκε η επίθεση;
Απ.: Τ ο απόγευμα της 13ης Σεπτεμβρίου τα 

γερμανικά  αεροπλάνα  άρχισ αν να  χτυ
πάνε ιταλικούς στόχους. Εδώ κοντά στο 
λιμάνι χτύπησαν την Τέζα. Κ ατά το σού
ρουπο άρχισαν να  χτυπάνε και την  π ό 
λη. Ο ι Ιταλοί απαντούσαν με αντιαερο
π ορικά . Ό μ ω ς  η μαζική επ ίθεση  έγινε 
αργά, άρχισε κατά τα  μεσάνυχτα.

Ερ .: Π ώ ς αντιμετω πίσατε εσείς εκείνη την 
κατάσταση;

Απ.: Εγώ, τη ν  ώρα τη ς μεγάλης επ ίθεσης, 
βρισκόμουν σε ένα συγγενικό σπίτι α πέ
ναντι από το Δημαρχείο, όπου βρισκό
ταν  το ξενοδοχείο «Σπλέντιτ». Α νησύχη
σα γ ια  το γέροντα  π α τέρα  μου και π η 
γαίνοντας προς το σπίτι, που βρίσκεται 
δ ίπλα από τη Μ ητρόπολη, τον  βρήκα να 
έχει καταφύγει μαζί με άλλους στο υπό
γε ιο  του κτιρίου Α γιοβλασίτη , στο κα
ντούνι του Βιανέλλου, δ ίπλα  στην Αγία

Κέρκυρα

Πλατεία στο κέντρο της πόλης, με στέρνα

Α ικατερ ίνη , κοντά  στα ανάκτορα  της 
Σ π ια νά δα ς. Εκεί ακούστηκε ότι κα ιγό
ταν  η πόλη. Α ρχικά σκεφτήκαμε να  πάμε 
στο σπίτι και να  πάρουμε κάπο ια  ανα
γκα ία  πρά γμ α τα , όμως δεν μπορέσαμε 
να  φτάσουμε, γιατί καίγονταν τα  κτίρια 
του δρόμου που οδηγούσε εκεί' το φαρ
μακείο του Κόλλα και το καντούνι του 
Μ πίζη ήταν επ ίσης στις φλόγες. Α ποφ α
σίσαμε τότε να  βγούμε από  τη ν  πόλη. 
Σ το  δρόμο που ακολουθήσαμε καιγόταν 
ο Ν τόμος, δ ίπλα  στο Δημαρχείο. Π ρο
σπαθήσαμε να  πάρουμε το δρόμο για  το 
Σαρόκο, αλλά ήταν αδύνατο, γιατί από 
την πλευρά αυτή καιγόταν το κτίριο της

Το Ανάκτορο των Αγιων Γεωργίου και Μιχαήλ
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Η πόλη της Κέρκυρας, όπως φαίνεται από το 
Βιδο (γκραβούρα από το The Illustrated London

N ew s, 1861)

Βομβαρδισμένη πόλη, 1943

Α στυνομίας και η Α ννουντσ ιάτα . Έ τσ ι 
στραφήκαμε στο ύψωμα του Αγίου Α θα
νασίου και μόλις φτάσαμε στην κοντρά- 
δα από τα  σπίτια  της Μ πέλλα Βενέτσια, 
άρχισαν να  πέφ τουν βόμβες και καταφύ
γαμε σε ένα πορτόνι. Ό μ ω ς οι κάτοικοι 
του σπ ιτιού  κα τέβ α ινα ν  πανικόβλητο ι, 
γ ια τί το σ πίτι είχε π ιάσει φ ω τιά ' είχαν  
πέσει εμπρηστικά φύλλα στη στέγη. Φ ύ
γαμε και μεις και, ακολουθώντας την οδό 
Μ εγάλης Δουκίσσης Μ αρίας, φτάσαμε 
έξω από  τη ν  Ιταλική Σ χολή , εκεί όπου 
τώ ρα είναι το Γυμνάσιο. Εκεί ξα νά ρχι
σαν να  πέφ τουν βόμβες και ριχτήκαμε σε 
ένα χαντάκι. Μ όλις σταματήσανε, συνε
χίσαμε και φτάσαμε στο μέρος όπου εί
ναι το Ταχυδρομείο , και από εκεί, ακο
λουθώ ντας το μονοπάτι, γ ια τ ί τότε δεν 
υπήρχε ο σημερινός δρόμος, φτάσαμε 
στη Βίλλα Ρόσσα. Εκεί ο κόσμος αλαφια
σμένος έφευγε σαν ποτάμι προς τα  έξω, 
στο αεροδρόμιο, και η αγωνία όλων ήταν 
μη βομβαρδιστεί το αεροδρόμιο την ώρα 
που θα περνούσαμε από δίπλα. Ο ι π ιλό
τοι έβλεπαν τον  κόσμο, γιατί εκείνο το 
βράδυ είχε αστροφεγγιά . Ευτυχώς αυτό 
δεν έγ ινε και φτάσαμε στο Κ ανάλι και 
από εκεί πήγαμε στην Αλεπού, όπου μας 
δέχτηκε η φιλική ο ικογένεια  Τ ησαρχό- 
ντου. Ξενυχτήσαμε βλέποντας τις ανταύ
γειες της πόλης που καιγόταν.

Ερ .: Π ώ ς αντιμετώ πισαν την κατάσταση τις 
επόμενες μέρες οι άστεγοι;

Απ.: Υ ποχρεώ θηκαν να  μείνουν στα χωριά 
σε φίλους, συγγενείς, σε καλύβες, σ τά 
βλους, κατοικιές, εκκλησίες, μέχρι που 
ήλθαν στο νησί οι Γερμανοί, οι βάρβα
ροι, που π ή ρ α ν  τους Ε βραίους. Ό μ ω ς  
αυτά τα  γεγονότα  εγώ δεν τα  έζησα, γ ια 
τί, μετά τη ν  απόβαση  τω ν Σ υμμάχω ν 
στην Ιταλία , μπήκα μαζί με άλλους σε 
ένα  καΐκι στους Ο θω νούς και πήγαμε 
στο Ό τρ α ν το , από εκεί στο Μ πάρι και 
από εκεί στη Μ έση Ανατολή.



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

I 968 Επίσκεψη Λιουτπράνδου. Πρώτη μνεία 
της Κορυφώς.

I 1147 Πολιορκία και ανάκτηση του κάστρου 
από το Μανουήλ Α' Κομνηνό.

I 1272 Έναρξη ανδηγαυικης κυριαρχίας.
I 1386 Έναρξη βενετικής κυριαρχίας.
I 1414-1418 Οχύρωση μπόργκου, κατασκευή θα

λάσσιας τάφρου.
I 1432 Πυρπόληση του νέου μπόργκου από 

τους Γενουάτες.
I 1537 Α' τουρκική πολιορκία. Σφαγιασμός 

κατοίκων μπόργκου.
I 1538 Έναρξη οχύρωσης νέου μπόργκου. Κα

τασκευή Σπιανάδας.
I 1571 Β' τουρκική πολιορκία.
I 1576 Έναρξη περιτείχισης του εξωπολίου 

και κατασκευής του Νέου Φρουρίου.
I 1632 Κατασκευή λατινικού καθεδρικού ναού 

(Duomo).
I 1716 Γ' τουρκική πολιορκία. Επικεφαλής της 

άμυνας ο Mathias von Schulenburg.

Συνθήκη Campoformio. Π Κέρκυρα 
υπό Γάλλους Δημοκρατικούς. 
Συγκρότηση Επτανησου Πολιτείας. 
Ειρήνη Τιλσίτ. Παραχώρηση της Κέρ
κυρας στην αυτοκρατορικη Γαλλία. 
Συνθήκη Παρισίων. Έναρξη Βρετανι
κής Προστασίας.
Έναρξη κατασκευής του ανακτόρου 
των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου. 
Ένωση με την Ελλάδα.
Κατεδάφιση της Πόρτα Ρεάλε.
Έναρξη λειτουργίας του νέου Δημοτι
κού Θεάτρου.
Κατάληψη από Γάλλους (Entente). 
Έλευση προσφύγων από τη Μ. Ασία 
και την Ανατολική Θράκη.
Κατάληψη της Κέρκυρας για ένα μήνα 
από τους Ιταλούς.
Ιταλικοί βομβαρδισμοί.
Έναρξη ιταλικής Κατοχής. 
Καταστροφικός εμπρησμός της πόλης 
από τη γερμανική αεροπορία.

I
I*  Πνευματικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες

► Αναγνωστική Εταιρεία Κερκΰρας
► Αρχαιολογικό Μουσείο

► Σινοΐαπωνικό Μουσείο
► Μουσείο Ανηβουνιώτισσας
► Εφορεία Αρχαιοτήτων
► Ιστορικό Αρχείο Κερκΰρας
► Δημόσια Βιβλιοθήκη
► Εταιρεία Κερκυραΐκών Σπουδών
► Βιβλιοθήκη Ιονίου Πανεπιστημίου
► Γραφείο Παλαιάς Πόλης

Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας



ΙΙΙ Επιλογή βιβλιογραφίας

Τοπική Ιστορία

Αγοροπούλου-Μπιρμπίλη, Α., Π  αρχιτεκτονική της 
πόλεως της Κέρκυρας κατά την περίοδο της 
Ενετοκρατίας, Αθήνα 1976.

— , Το έργο του Κερκυραίου αρχιτέκτονα Ι. Χρόνη, 
Κέρκυρα 1982.

Αγιούς, Α., Οδοιπορικό στην παλιά Κέρκυρα, Κέρ
κυρα 2004.

Αθανάσαινας, Γ., Κέρκυρα, Σεπτέμβρης 1943. Ιστο
ρία από τα αρχεία των εμπολέμων, Αθήνα 1996.

Ασπιώτη, Μ., Το Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου και η βασιλική έπαυλις Mon Repos, 
Κέρκυρα 1964.

Ασωνίτης, Σ., Ανδηγαυική Κέρκυρα (13ος-14ος αι.), 
Κέρκυρα 1999.

Βροκίνης, Λ., «Ο επί Ενετοκρατίας τειχισμός του 
κερκυρα'ίκού άστεος και η βασιλική πύλη», Κερ- 
κυραϊκάΧρονικά, 17 ( 1973), σσ. 356-374.

Concina, E., «Ο Άγιος Μάρκος, η ακρόπολη, η πό
λη», στο Ε. Concina, Α. Νικηφόρου (επιμ.), Κέρ
κυρα: Ιστορία, Αστική ζωή και Αρχιτεκτονική, 
Κέρκυρα 1994, σσ. 29-38.

Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Ε., «Το πρόβλημα της 
ασφάλειας του κερκυρα'ίκού “μπόργκου” και η 
πρεσβεία του 1552», Δελτίον Αναγνωστικής 
Εταιρίας Κερκύρας, 13 (1976), σσ. 182-205.

— , Ο αντίκτυπος του Δ' Βενετοτουρκικού πολέμου 
στην Κέρκυρα από ανέκδοτες πηγές, Αθήνα 1982.

— , «Οι Τούρκοι στην Κέρκυρα. Επιπτώσεις στη 
μορφή της πόλης από τις τουρκικές πολιορκίες», 
στο Ε. Concina, Α. Νικηφόρου (επιμ.), Κέρκυρα: 
Ιστορία, Αστική ζωή και Αρχιτεκτονική, Κέρκυ
ρα 1994, σσ. 49-58.

Δημακόπουλος, Ι., «Το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ 
και Γεωργίου», στο Ε. Concina, Α. Νικηφόρου 
(επιμ.), Κέρκυρα: Ιστορία, Αστική ζωή και Αρχι
τεκτονική, Κέρκυρα 1994, σσ. 105-112.

H Δημόσια Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας

Καραπιδάκης, Ν., «Το τοπίο και ο φόβος της πό
λης», Τα Ιστορικά, 12/13 (1990), σσ. 93-112.

— , «Από την ιστορία των πόλεων. Η διαμόρφωση 
της ομάδας των Κερκυραίων πολιτών (ΙΕ'-ΙΣΤ' 
αιώνες)», Εώα και Εσπέρια, 1 (1993), σσ. 133
143.

— , «Η Κέρκυρα και οι Βενετοί: Ανάγνωση και δυνα
μική του αστικού χώρου», στο Ε. Concina, Α. Νι
κηφόρου (επιμ.), Κέρκυρα: Ιστορία, Αστική ζωή 
και Αρχιτεκτονική, Κέρκυρα 1994, σσ. 41-48.

Κοντοστάνος, Μ., Αρχείον και καθημερινά περιστα
τικά γεγονότα επί ιταλικής και γερμανικής κατο
χής, Κέρκυρα 1949.

Λινάρδος, Γ., «Η ιστορική εξέλιξη της πόλεως της 
Κέρκυρας», Κερκυραϊκά Χρονικά, 9 (1962), σσ. 
29-47.

— , «Μεσαιωνική πόλη Κέρκυρας», Κερκυραϊκά 
Χρονικά, 19 (1974), σσ. 94-125.

Μινώτος, Σ., Π  κατεδάφισις των φρουρίων της Κερ
κύρας και η ουδετεροποίησις, Αθήναι 1936.

Νικηφόρου, Α., «Η μεταμόρφωση του αστικού χώ
ρου στις δημόσιες τελετές κατά τη βενετική πε
ρίοδο (14ος-18ος αι.)», στο Ε. Concina, Α. Νι
κηφόρου (επιμ.), Κέρκυρα: Ιστορία, Αστική ζωή 
και Αρχιτεκτονική, Κέρκυρα 1994, σσ. 59-70.

Παππάς, Θ. Γ. (επιμ.), Κέρκυρα. Εγχειρίδιο Τοπικής 
Ιστορίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2000.

Ρουγγέρη, Ρ., «Π εξέλιξη της μορφής και της δομής 
του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Αναφο
ρές στα ιστορικά προάστια», Γενική Συνέλευση 
της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Ιστο
ρικών Πόλεων CIVVIH-ICOMOS, Κέρκυρα 
2002, σσ. 64-68.

Σορδίνας, Α., «Τυπολογία και χρονολόγηση αγγλι
κών χτισμάτων της Κέρκυρας στην περίοδο του 
Ιονίου Κράτους», στο To Ιόνιο Κράτος. Πρακτι
κά Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας (Κέρκυρα 
1988), Αθήνα 1997, σσ. 431-444.

Tenenti, Α., «Π Κέρκυρα πόλη της Μεσογείου», στο 
Ε. Concina, Α. Νικηφόρου (επιμ.), Κέρκυρα: 
Ιστορία, Αστική ζωή και Αρχιτεκτονική, Κέρκυ
ρα 1994, σσ. 21-28.

Τσίτσας, Α., Π  Εκκλησία της Κερκύρας κατά την 
Λατινοκρατίαν (1267-1797), Κέρκυρα 1969.

Zucconi, G., «Π βρετανική Κέρκυρα (1814-1864). 
Αρχιτεκτονική και αστικές στρατηγικές στην 
πρωτεύουσα του Ιονίου Κράτους», στο Ε. 
Concina, Α. Νικηφόρου (επιμ.), Κέρκυρα: Ιστο
ρία, Αστική ζωή και Αρχιτεκτονική, Κέρκυρα 
1994, σσ. 95-104.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α

Ο
ι κάτοικοι τω ν ορεινών περιοχώ ν, λό- 
γω τω ν ειδικών συνθηκών που αντιμε
τω πίζουν στην καθημερινότητά τους, 
μακριά από  τα  αστικά  κέντρα, δ ια 
μορφώνουν στη διάρκεια τω ν αιώνων ιδια ίτε

ρα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, που εκδηλώ
νονται μέσα από μορφές συλλογικής οργάνω
σης, επαγγελματικώ ν επ ιδόσ εω ν και προ ϊό 
ντω ν του υλικοΰ πολιτισμού. Π ρόκειτα ι για 
χα ρακτηρισ τικά  που κατά  κανόνα έχουν τη 
σφραγίδα  του φυσικοΰ περ ιβάλλοντος όπου 
οι ορεσίβιοι πληθυσμοί δραστηριοποιοΰνται.

Π  Π ίνδ ο ς , ραχοκοκαλιά  της Ελλάδας, 
έπαιξε ρόλο καθοριστικό σε όλες τις φάσεις 
τη ς εθνικής και πολ ιτισ μ ική ς ισ τορ ία ς του 
τόπου μας. Π  γνωστή φράση του F. Braudel 
«το βασικό χαρακτηριστικό της ιστορίας των

Γεωφυσικός χάρτης της Ηπείρου

βουνών είνα ι ότι δεν έχουν  ιστορία» δε θα 
πρέπει να  εκλαμβάνεται κυριολεκτικά’ εκεί
νο που υπαινίσσεται είναι ότι ορισμένες κα
τηγορίες ιστορικών τεκμηρίων, όπω ς τα  αρ
χεία , ιδ ια ίτερα  γ ια  παρω χημένες εποχές, εί
να ι α νΰπ α ρκτες γ ια  τ ις  ορεινές π ερ ιο χές. 
Π ράγματι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι 
γνώσεις μας για  τα  ιστορικά δρώμενα σε π ε 
ρ ιοχές όπου απουσ ιά ζουν οι π ό λ ε ις  είναι 
ελάχιστες, επειδή  η κλασική ιστορική τεκμη
ρίωση απ α ιτε ί γρ α π τά  τεκμήρια. Εντοΰτοις 
είναι γεγονός ότι οι ορεινές περ ιοχές αποτε- 
λοΰν αστείρευτες δεξαμενές ανθρώπινου δυ- 
ναμικοΰ το οποίο αθόρυβα αλλά σταθερά συ
μπληρώνει τις ανάγκες της πεδ ιάδας και της 
πόλης, όχι μόνο σε εργατικά χέρια , αλλά και 
σε π ολεμ ισ τές, επ ιχε ιρη μ α τ ίες , διανοοΰμε- 
νους, καλλιτέχνες και πολιτικοΰς. Εκείνο το 
οπο ίο  α π α ιτε ίτα ι, λο ιπόν , προκειμ ένου  να 
γνωρίσουμε το παρελθόν τω ν περ ιοχώ ν  αυ
τώ ν είναι μια ειδική προσέγγιση τω ν κατάλ
ληλων πηγών.

Ανάμεσα στην Ή π ε ιρ ο  και τη Θεσσαλία, 
μεταξΰ Αχελώου και Αράχθου, υψώνονται τα 
Αθαμανικά Ό ρ η , τα  Τζουμέρκα, όπου 47 διά
σπαρτα χωριά αποτελοΰν μία ενότητα  με κοι
νή ιστορία και παράδοση. Βρισκόμαστε στην 
περιοχή της αρχαίας Αθαμανίας. Ο ι Αθαμά- 
νες, η πειρω τικά  φΰλα της νό τια ς  Π ίνδου , 
ασχολοΰνταν με την κτηνοτροφ ία .1

Κ ατά  τους ρωμαϊκοΰς και βυζαντινοΰς 
χρόνους, ο ορεινός όγκος τω ν Τζουμέρκω ν 
και οι κάτοικοί του δε μνημονεΰονται ρητά 
στις π η γ ές ' όμως είνα ι πολΰ π ιθ α νό ν  ότι ο 
χώ ρος αυτός κατο ικείτα ι από  τους α π ο γό 
νους τω ν αρχαίων Αθαμάνων. Ο πω σδήποτε, 
η περιοχή υπήρξε δυσπρόσιτη στους εκάστο- 
τε κρατικοΰς υπαλλήλους, οι οπο ίο ι έσ τρε
φαν τις δραστηριότητές τους σε περισσότερο 
ελέγξιμους, πεδινοΰς χώρους. Είναι μάλιστα 
χαρακτηριστικό ότι οι Τοΰρκοι κατέλαβαν τα



Τζουμέρκα

Τζουμερκοχώρια το 1479, 30 ολόκληρα χρό
νια  μετά την κατάληψη της Άρτας.

Αυτή η δυσκολία ελέγχου από τον  κατα- 
κτητη είχε ως αποτέλεσμα να  εξασφαλίσουν 
προνόμ ια  πολλά από  τα  χω ριά  του ορεινοί: 
όγκου τω ν Τζουμέρκων, όπως και τα Ζαγορο- 
χώρια, που ζοΰσαν υπό καθεστώς ημιανεξαρ- 
τησίας μέχρι την εξέγερση του Διονυσίου του 
Φιλοσόφου (Σκυλόσοφου), το 1611. Τ α  προ
νόμια θα περιοριστοΰν μετά την εξέγερση αυ
τή και θα  καταργηθοΰν εντελώ ς αργότερα 
από τον Αλή Π ασά. Μ όνο τέσσερα κεφαλο
χώ ρια  κατόρθω σαν να  δ ιατηρήσουν τα  πα- 
λαιά τους προνόμια: οι Κ αλαρρΰτες, οι Μ ε- 
λισσουργοί, το Συρράκο και το Μ ατσοΰκι.2

Ό π ω ς  όλοι οι κάτοικοι τω ν ορεινών π ε 
ριοχών της Π πείρου, οι Τζουμερκιώτες επ ι
δ ίδοντα ν  π α ρα δοσ ια κά  στην κ τηνοτροφ ία , 
δραστηριότητα που εξακολουθεί να  αποτελεί 
κΰρια ασχολία  στην περ ιοχή . Π αλα ιότερα , 
τα  προϊόντα  της δραστηριότητας αυτής εξά
γο ντα ν  σε μεγάλες π ο σ ό τη τες  στις αγορές 
της δυτικής Ευρώ πης. Ε πίσης, οι Τ ζουμερ
κιώτες ασχολήθηκαν, μεταξΰ άλλων, με την 
εριουργία και την κατασκευή μάλλινων υφα
ντών, πολλά από τα  οποία  έφ ταναν ως τη Βε
νετία, την Τεργέστη, το Λιβόρνο κ.ά.

Ό τ α ν  οι οικονομικές συνθήκες στον τόπο 
τους ή τα ν  αρνητικές, αρκετοί Τ ζουμερκιώ 
τες, πνεΰματα ανήσυχα και περήφανα, ξενι- 
τεΰονταν. Ο ρισμένοι από αυτοΰς αναδείχθη- 
καν σε προσ ω πικότητες εθνικής εμβέλειας, 
ως μεγάλοι ευεργέτες, πολιτικοί και άνθρω
ποι τω ν γραμμάτων, όπως ο Ιωάννης Κωλέτ- 
της από το Συρράκο, ο Σ πυρ ίδω ν Λ άμπρος 
από τους Κ αλαρρΰτες, οπλαρχηγοί, όπω ς ο 
Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Κ ατσαντώνης και 
ο Γώγος Μ πακόλας.3

Τ ο  αγω νιστικό πνεΰμα  δεν έλειψ ε ποτέ 
από τα  ορεινά μέρη της Ελλάδας σε όλη την 
ιστορία της. Σ τα  χρόνια  της Τουρκοκρατίας, 
σΰμφωνα με τις γραπτές πηγές και την  προ
φορική παράδοση, οι διασημότεροι από τους 
καπεταναίους που ίδρυσαν αρματολίκια προ
έρχονταν από νομαδικές κτηνοτροφ ικές ο ι

κογένειες. Ο ι στάνες τω ν κτηνοτρόφω ν απο- 
τέλεσ αν αστείρευτη  πηγή  εφ οδίω ν  γ ια  τις 
ομάδες τω ν κλεφτών' α π ’ αυτές εξασφάλιζαν 
ψωμί, στα βλάχικα κονάκια έβρισκαν κατα- 
φΰγιο οι λαβω μένοι, από  τους βοσκοΰς 
έπα ιρναν πληροφ ορίες γ ια  τις κ ινήσεις των 
τουρκικών στρατευμάτων, στις στάνες κατέ
φευγαν κι έβρισκαν «αποκοΰμπι» οι κυνηγη
μένοι. Ο ι ίδιοι οι νομάδες κτηνο- „  . “ ~Η  ελευθερία
τ ρ ό φ ° ι , γ ια  v ·  π ροσ τα τέψ ουν  τα  των βουνών
κοπά δια  τους από τους Τουρκαλ- ------------------
βανοΰς που ρήμαζαν την ΰπαιθρο, χρειάστη
κε να  ασκοΰνται στην τέχνη  του πολέμου, 
διαμορφώ νοντας έτσι πολΰτιμη μαγιά πολε
μιστών για  τις κρίσιμες στιγμές του έθνους.

Z__«Μεταξύ των κατοίκων Μακεδονίας, Ηπεί
ρου και Θεσσαλίας, η κυριωτέρα από τις τά
ξεις των πολιτών η οποία εσχετΐζετο περισ
σότερον, συνέτρεχεν και περιέθαλπεν εις 
διαφόρους περιστάσεις τους αρματολούς 
και τας ληστρικάς συμμορίας τας οποίας οι 
άνθρωποι με τόσην σπουδήν και πάθος κατε- 
δίωκον, ως εκ της φύσεως του επαγγέλματος 
των ήταν αι διάφοραι τάξεις των βοσκών χω
ρικών και των διαφόρων ποιμένων κατοίκων 
και φερεοίκων4».

Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά, 
τόμ. Α', Αθήνα 1940, σ. 103.

Συρράκο



Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ ά  Ζ π τ π μ α τ α

Οργάνωση του σχεδίου εργασίας (project)

I Διατύπωση του θέματος
«N atura m agistra vitae: Τσελιγκάτα και κου- 
δαραίοι* των Τζουμέρκων».

I Π ηγές αφόρμησης
Σ τη ν  περιοχή τω ν Τζουμέρκων, ένα γεφΰρι, 
ένα μη χρησιμοποιοΰμενο μονοπάτι, ένα το- 
πωνΰμιο, μια εγκαταλελειμμένη στάνη η κα
το ικ ία , μια σΰγχρονη παραγω γική  κτηνο- 
τροφικη μονάδα, διαλεκτικά στοιχεία, επι- 
χωριάζουσα τεχνική ορολογία κ.ά. μποροΰν 
να  αποτελέσ ουν την  α φ ετηρ ία  γ ια  μια τέ
τοια  έρευνα.

I Σ κοποί
Ν α  ανακαλΰψουν και να  εκτιμήσουν οι μα
θητές το ρόλο του φυσικοΰ τοπ ίου και του 
κλίματος στη διαμόρφωση της οικονομικής 
και κοινωνικής ζωής της περιοχής. 
Ειδικότερα το project σκοπεΰει:
1. Ν α  γνωρίσουν οι μαθητές, μέσα από την

προσέγγιση παραδοσιακών επαγγελματι
κών δραστηριοτήτω ν, τους τρόπους με 
τους οποίους το φυσικό τοπίο επηρεάζει 
την οργάνωση, τον  τρόπο ζωής και το 
αξιακό σΰστημα των κατοίκων μιας ορει
νής περιοχής, των Τζουμέρκων.

2. Ν α  δραστηριοποιηθοΰν οι μαθητές στη 
συλλογή, διατήρηση και διάσωση των 
πηγώ ν της τοπ ικής ιστορ ίας, ιδ ια ίτερα  
αυτών που κινδυνεΰουν να χαθοΰν (δια
λεκτικά στοιχεία , ορολογία, κατάλοιπα  
υλικοΰ πολιτισμοΰ κ.ά.).

3. Ν α  ευαισθητοποιηθοΰν οι μαθητές σε θέ
ματα της τοπικής παράδοσης μέσα από 
τις ιδια ιτερότητες του περίγυρου.

I Άξονες
Είναι προφανές ότι το θέμα μπορεί να ανα
λυθεί σε σχεδόν απεριόριστο αριθμό αξόνων,
από  τους οποίους ενδεικτικά  επιλέγουμε
τους εξής:
1. Τ ο ορεινό τοπ ίο  ως συντελεστής της το

πικής οικονομίας και των αξιών του πλη- 
θυσμοΰ.

2. Ο ι περιορισμοί των υλικών. Π  πέτρα  και 
οι μαστόροι.

3. Ο ι περιορισμοί του κλίματος. Νομαδική 
κτηνοτροφία.

_ «Ολύτσικα, Τζουμέρκα, πες τα φρούρια 
ισόβια Άραχτος, Λούρος, πες τους ταχυ
δρόμους των βουνών, κάτω η κοιλάδα τους 
παιγνίδι για τους ζωντανούς, την ξεφυλλί
ζει η Άνοιξη πράσινη, ο χειμώνας κίτρινη -  
σα βίβλος χωματένια».

°. Δάλλας, Στο ρεύμα του ποταμού, 
Ερμής, Αθήνα 1986.

* κουδαραι'οι = τεχνίτες της πέτρας 
(<κοΰδα = πέτρα)



Ανάπτυξη των αξόνων σε δραστηριότητες

Τζουμέρκα

Το ορεινό τοπίο ως συντελεστής της τοπικής 
οικονομίας και των αξιών του πληθυσμοΰ

Z__«Το βουνό, απ’ ό,τι φαίνεται, ταυτίστηκε με
την πρώτη φάση της ζωής στη Μεσόγειο, και 
ο πολιτισμός εδώ, όπως ακριβώς στη Μέση 
Ανατολή και την Κεντρική Ασία, δεν κατάφε- 
ρε να καλύψει εντελώς τις ποιμενικές κατα
βολές του και να τις καταστήσει αθέατες».

Fernand Braudel, Μεσόγειος, 
τόμ. Α': Ο ρόλος του περίγυρου, 

μτφρ. Κλ. Μιτσοτάκη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991, σ. 60.

1. Ν α  περιγράψετε το τοπίο  των Τζουμέρ
κων και τις κλιματολογικές συνθήκες που 
επ ικρατούν στην περιοχή  κατά τις δ ιά
φορες επ ο χές. Ν α  συγκεντρώ σετε από 
το χώρο τη ς λογοτεχν ίας σ το ιχε ία  για  
τους οικονομικούς προσανατολισμούς 
και τον ψυχισμό των κατοίκων.

2. Ν α  συγκεντρώσετε, μέσω συνεντεύξεων, 
πληροφορίες για τις παραγωγικές δυνατό
τητες του χώρου και τα  παραδοσιακά 
επαγγέλματα των κατοίκων κατά την προ
πολεμική περίοδο. Ν α  συγκρίνετε τα  στοι
χεία με τη σημερινή κατάσταση.

3. Ν α  συγκεντρώσετε, μέσω συνεντεύξεων 
αλλά και από τη βιβλιογραφία, πληροφο
ρίες για παραδόσεις και γεγονότα σχετικά 
με το ρόλο της περιοχής των Τζουμέρκων 
ως καταφυγίου ή ορμητηρίου κατά τους 
εθνικούς αγώνες.

4. Ν α  περιγράψετε την κατάσταση του οδι
κού δικτύου της περ ιοχής σήμερα. Π ώ ς 
φαντάζεστε το δίκτυο των συγκοινωνιών 
πριν από τις νεότερες παρεμβάσεις; Σ ώ 
ζονται συναφή μνημεία ή ίχνη τους; Ν α  το 
αξιολογήσετε από την άποψη της ευκο
λίας επαφώ ν μεταξύ των κατοίκων της π ε
ριοχής αλλά και με τον πεδινό χώρο.

5. Ν α  συγκεντρώσετε, βάσει απογραφικών

si i

H πηγή των Μελισσουργών, στην καρδιά 
των Τζουμέρκων

πινάκω ν, σ το ιχε ία  για  τη δημογραφική 
εξέλιξη τω ν επ ιμέρους χω ριώ ν της π ε 
ριοχής. Ν α  συζητήσετε γ ια  την  εξέλιξη 
αυτή, αναζητώντας τα  αίτια  και τα  απο- 
τελέσματά της.

Οι περιορισμοί των υλικών 
Η  πέτρα και οι μαστόροι

_  «Η ζωή εκεί (στο ,ο υ -fi) δεν είνα, αδύ,α-
τη, έστω και αν δεν είναι εύκολη. Η δου
λειά στις κλιτύς, όπου τα οικιακά ζώα είναι 
άχρηστα, είναι σκληρή, απαιτεί μεγάλο 
κόπο! Το χώμα, γεμάτο πέτρες, πρέπει να 
καθαριστεί με τα χέρια ' πρέπει να το συ- 
γκρατήσουν για να μην κυλήσει' κι αν 
χρειαστεί, πρέπει να το ξανανεβάσουν 
στην κορφή και να το στηρίξουν με δε- 
σιές. Δουλειά κοπιαστική, ατέλειωτη! Αν 
σταματήσει, το βουνό ξαναγυρίζει στην 
άγρια κατάσταση: όλα πρέπει να ξαναγί- 
νουν από την αρχή. [...] Μια καταλανική 
παροιμία λέει “πάντα να κατεβαίνεις, μην
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Η μονότοξη γέφυρα της Πλάκας 
στα Τζουμέρκα

Παραδοσιακά σπίτια στο Συρράκο

Το σπίτι του ποιητή Κ. Κρυστάλλη 
στο Συρράκο

ανεβαίνεις ποτέ”. Γιατί στο βουνό οι πόροι 
μπορεί να είναι πολλοί σε ποικιλία αλλά λί
γοι σε ποσότητα. Μόλις η ανθρώπινη κυ
ψέλη μεγάλωνε σε αριθμό, έπαυαν να 
επαρκούν, και τότε η κυψέλη έπρεπε, ει
ρηνικά < όχι, να διαχωριστεί».

Fernand Braudel, Μεσόγειος, 
ό.π., σσ. 50-51.

_  «Ο μ έ » „  να δημιουργήσει » ε ο ε « η „ κ < , 
αρχιτεκτονικήν ας ρωτήσει τους καλφάδες, 
ας συμβουλευτεί πρώτα αυτούς, που στα 
χωριά και το σχέδιο δίνουν και χτίζουν σπί
τια, ας τους ρωτήσει και με ποιο τρόπο χτί
ζουν κι έπειτα ας προσπαθήσει να τελειο
ποιήσει την τέχνη τους».

Ίων Δραγούμης, Νεοελληνικός πολιτισμός, 
Αθήνα 1927, σ. 221.

1. Ν α  συγκεντρώσετε φω τογραφικό υλικό 
με τις αρχιτεκτονικές ιδ ιομορφ ίες των 
κτισμάτων της περιοχής. Ν α  συζητήσετε 
τις ιδιομορφίες αυτές σε σχέση με το δια
θέσιμο οικοδομικό υλικό και τις γνώσεις 
που προϋποθέτει η εφαρμογή τους.

2. Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες γ ια  τη 
δραστηριότητα  Τζουμερκιωτών οικοδό
μων σε άλλες περιοχές.

3. Τ ι ήταν οι μαστόροι και οι μαθητάδες της 
παραλογής του γεφυριοΰ της Άρτας; Μέσω 
συνεντεΰξεων αλλά και από γραπτές πη 
γές, να συγκεντρώσετε υλικό για την οργά
νωση των μπουλουκιών των κουδαραίων.

4. Ν α  σχηματίσετε γλωσσάρι της τοπικής 
αρχιτεκτονικής ορολογίας.

5. Ν α  σ χηματίσ ετε γλωσσάρι της ορολο
γίας τω ν εργαλείων τω ν οικοδόμων της

π ε Ριοχής.
6. Ν α  σχηματίσετε γλωσσάρι των κουδαρί- 

τικων.

Οι περιορισμοί του κλίματος 
Νομαδική κτηνοτροφία

Z__«Η πιο ωραία εικόνα είναι εκείνη που ανα
φέρει ο Χόλλαντ το 18125 για τη συνάντη-
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σ< του με τους σκληροτράχηλους βοσκούς 
της Πίνδου, που την εποχή εκείνη οδηγού
σαν τα κοπάδια τους στην τότε ημιέρημο 
ύπαιθρο της Θεσσαλονίκης < στα παράλια 
του Κόλπου της Άρτας, ενός είδους εσω
τερικής θάλασσας με αβαθή νερά. Κάθε 
χρόνο μόλις έφτανε το καλοκαίρι οι βοσκοί 
αυτοί ξανάπαιρναν το δρόμο για τα βουνά 
τους. Είναι βέβαια νομάδες, αφού συνο
δεύονται από τις γυναίκες και τα παιδιά 
τους. [...] Πίσω από τη μακριά γραμμή 
των προβάτων, που αυτά καθορίζουν το 
ρυθμό της πορείας, ακολουθεί η φάλαγγα 
των αλόγων, που μπορεί να φτάνουν ακό
μα και τα χίλια, φορτωμένα με σκεύη νοι
κοκυριού και κατασκήνωσης, με σκηνές, 
μωρά παιδιά που κοιμούνται μέσα σε κα
λάθια. Και οι ιερείς ακόμα ακολουθούν το 
ποίμνιό τους».

Fernand Braudel, Μεσόγειος, 
ό.π., σσ. 119-120.

1. Ν α  αναζητήσετε στο τοπ ίο  και τις κλι- 
ματολογικές συνθήκες τους λόγους που 
υπαγόρευαν στους κτηνοτρόφ ους των 
ορεινώ ν π ερ ιο χώ ν  της Η π είρου  την 
επαγγελματική συνεργασία.

2. Ν α  συγκεντρώσετε, από τη λογοτεχνία  ή 
με συνεντεύξεις, πλη ροφ ορ ίες γ ια  την 
εσωτερική δομή του τσελιγκάτου.

3. Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες γ ια  τις 
διαδρομές που ακολουθούσαν οι νομά
δες κτηνοτρόφ οι μεταξύ τω ν Τ ζουμ έρ
κων και των χειμαδιών.

4. Ν α  συγκεντρώσετε, μέσω συνεντεύξεων, 
πληροφορίες για  τον  τρόπο  οργάνωσης 
της ζωής τω ν Σ αρακατσ άνω ν νομάδω ν 
τόσο στα  ορεινά  βοσ κοτόπ ια , όσο και 
στους χώ ρους ξεχειμω νιάσ ματος. Δ ια
σώζονται ίχνη των εγκαταστάσεών τους; 
Ν α  συζητήσετε το θέμα αυτό.

5. Ν α  εντοπίσετε λογοτεχνικά κείμενα και 
δημοτικά  τραγούδια  που αναφ έροντα ι 
στις ποιμενικές μετακινήσεις. Ν α  κατα
γρ ά ψ ετε  πλη ροφ ορ ίες  σ χετ ικές με τις 
συνθήκες διαβίωσής τους, τις αξίες τους, 
τις  κοινω νικές ιερα ρχίες  τους και τις 
σχέσεις τους.

6. Ν α  συγκεντρώσετε, μέσω συνεντεύξεων

Στο δρόμο για τα βουνά

και, αν είναι δυνατόν, με αυτοψία, πλη
ροφορίες γ ια  την παραδοσιακή επεξερ
γα σ ία  τω ν κτηνοτροφ ικώ ν προ ϊόντω ν  
και γ ια  τις τυροκομικές εργασίες. Ν α  τις 
συγκρίνετε με τις σημερινές βιομηχανι
κές, επ ισκεπτόμενοι συναφή παραγω γι
κή μονάδα (π.χ. μια γαλακτοβιομηχανία 
ή σ ύγχρονα τυροκομεία ). Μ ια  β ιντεο
σκόπηση θα ήταν χρήσιμη, ώστε να  συ
ζητήσετε τις διαφορές.

O ελληνικός ποιμενικός, αχώριστος σύντροφος 
του κτηνοτρόφου
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Τοπική Ιστορία

Μορφές κτηνοτροφών των Τζουμέρκων

Οι περιορισμοί του κλίματος 
Νομαδική κτηνοτροφία

Οργάνωση της νομαδικής κτηνοτροφίας 

Εμφάνιση και χαρακτήρας του τσελιγκάτου

Σ τάνες και βοσκοΰς συναντάμε στα ελληνι
κά κείμενα από την  εποχή  του Ο μηρου ως 
τις μέρες μας, ενώ συνένωση διαφορετικών 
ο ικογενειώ ν προκειμένου να  οργανώ σουν 
την  απασχόληση τους τεκμηριώ νεται στον 
ελληνικό χώρο την εποχή του Βυζαντίου και 
της οθωμανικής κυριαρχίας. Α πό το Μ εσαί
ωνα ήδη παρατηροΰμε να  αναπτΰσσεται ένα 
συντεχνιακό πνεΰμα σε ορισμένες επαγγελ
ματικές ομάδες που άρχισ α ν  να  δημιουρ- 
γοΰν ενώσεις και να  συνεταιρίζονται, κατά 
κάποιο τρόπο, για  να  προστατέψ ουν την ερ
γα σ ία  τους από  την  α νασ φ άλεια  και τον 
ανταγω νισμό.6

«Π συντεχνιακή οργάνωση συνεχίζει μια 
ευρΰτερη παράδοση, στην οποία  εγγράφη- 
καν τόσο η βυζαντινή όσο και η οθωμανική 
κοινωνία. Ο ι συντεχνίες είναι ενώ σεις που 
καλΰπτουν ένα ευρΰ φάσμα από λειτουργίες 
σχετικά με την προστασία και την προαγωγή 
του επαγγέλματος και του συμφέροντος των 
μελών τόσο απέναντι σε τρίτους ανταγω νι
στές, όσο και απέναντι στις κρατικές και κοι
νοτικές αρχές. Π  συνεταιρική, συνεργατική ή 
συντροφική, όπω ς ονομαζόταν, οργάνωση 
αποτέλεσε ένα γενικό φαινόμενο στον ελλη
νικό πολιτισμικό χώρο της Τουρκοκρατίας 
[...] . Ο ι λόγοι που επέβαλαν τη συμμετοχική 
αυτή σχέση ήταν η στενότητα του κεφαλαίου 
και η ανάγκη πρόσθετης εργασίας, η οποία 
όμως δεν προσφερόταν κάτω από τις συνθή
κες της προαστικής κοινω νίας της εποχής 
εκείνης με βάση μισθωτική. Γι’ αυτό και απο
τέλεσε ένα καθολικό φαινόμενο στην περίο
δο της Τουρκοκρατίας που κάλυψε με διάφο
ρες μορφές τόσο την  καλλιέργεια της γης, 
λ.χ. το τσιφλίκι και την κτηνοτροφία (τσελι
γκάτα), όσο και τις εμπορικές, ναυτικές καιΤζουμερκιώτης τσέλιγκας
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βιοτεχνικές δραστηριότητες. Τ έτο ιες  συ
ντροφικές ενώσεις ήταν: Ο ι τεκτονικές ενώ
σεις (χτίστες -  μαραγκοί), τα  καραβάνια 
(αγω γιάτες), οι ενώσεις τω ν κτηνοτρόφων, 
τω ν ψ αράδω ν της Μ αύρης Θ άλασσας, οι 
ναυτικές συντροφιές Ύ δρας, Σπετσώ ν, Π ό
ρου, οι μεγάλες συνεταιρικές ενώσεις τύπου 
Αμπελακίων, ορυχείων Χαλκιδικής».7

Ε ιδικότερα οι κτηνοτρόφοι δημιούργη
σαν από παλιά  ένα είδος άτυπου συνεταιρι
σμού, το τσελιγκάτο, όπω ς επ ικράτησε να 
λέγετα ι, οργάνωση που διακρίθηκε γ ια  το 
δυναμισμό και την  αντοχή της σχεδόν μέχρι 
την εποχή  μας. Σ τη  γέννηση του τσελιγκά
του συνέβαλε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη των 
ποιμένω ν για  κοινή χρήση μεγάλων εκτάσε
ων βοσκοτόπων, η ανασφάλεια  που επ ικρα
τούσε στην ύπαιθρο, αλλά και η ανυπαρξία 
π ιστω τικώ ν οργανισμώ ν γ ια  την  εξυπηρέ
τηση του μεμονωμένου κτηνοτρόφου.8

Z__«Ή θελα νάμουν τσέϊιγκας, νάμουν κι ένας
σκουτέρης,
νάχω κοπάδια πρόβατα, νάχω κοπάδια γίδια 
κι έναν σωρό μαντρόσκυλα, νάχω και βοσκο
τόπια
το καλοκαίρι στα βουνά και τον χειμώ στους 
κάμπους.
Νάχω από πάλιουραν βορό και στρούγκα 
από ροδάμι,
νάχω και σε ψηλήν κορφήν καλύβα από 
ρουπάκια, [...]»

Κ. Κρυστάλλης, «Ήθελα νάμουν τσέλιγκας», 
Άπαντα, Μέρμηγκας, σ. 255.

Συγκρότηση και λειτουργία του τσελιγκάτου

Σ το  πλα ίσ ιο  της αντιμετώ π ισ ης τω ν ανα
γκών της κτηνοτροφ ικής δραστηριότητας, 
αρκετές οικογένειες «σμίγουν» τα  κ οπάδια  
τους σ’ ένα ποίμνιο κοινό. Τ ο  «σμίξιμο» αφο
ρά συνεργασία για την από κοινού συντήρη
ση των ζώων και την παραγωγή κτηνοτροφι- 
κών ειδών. Π  συνεργασία διαρκεί όσο θέ
λουν τα  μέλη του τσελιγκάτου και διαλύεται, 
επίσης, όταν θέλουν αυτά, κατά κανόνα την 
άνοιξη ή το φθινόπω ρο.9

Κάθε κτηνοτροφική οικογένεια που με-

Το άρμεγμα

τέχε ι σε τσ ελ ιγκάτο , δ ια τη ρεί όλα τα 
δικαιώ ματα ιδ ιοκτησ ίας στα πρόβατά  της, 
τα  οπο ία  τα  ξεχωρίζει από  τα  άλλα και τα 
«σημαδεύει» με μαχαίρι στο αυτί. Π .χ . μια 
οικογένεια  κάνει κοψ ιά  στο αρι
στερό αυτί, άλλη στο δεξιό, άλλη

To τσελιγκάτο

από το έξω μέρος, άλλη από  το μέσα, έτσι 
που κάθε ο ικογένεια  να  έχει δικό της κα
θιερωμένο «σήμα», το «σημάδι» της, όπω ς 
λέγετα ι. Ο  αρ ιθμός π ρ ο β ά τω ν  του τσ ελ ι
γκάτου ποικίλλει από  δύο μέχρι π έντε  χ ι
λιάδες ή και περ ισσ ότερα  κεφάλια.

Ο ι ιδιοκτήτες κοπαδιών του τσελιγκάτου 
ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον 
αριθμό των προβάτων τους. Ό π ο ιο ς  είχε τα 
περισσότερα, συνήθως πάνω από πεντακόσια, 
κατά κανόνα γ ινόταν «τσέλιγκας». Μ ερικές 
όμως φορές το κριτήριο αυτό δεν ίσχυε και

Το κούρεμα των προβάτων
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Οργάνωση
τσελιγκάτου

Αθαμάνες κτηνοτρόφοι

τσέλιγκας γινόταν κάποιος που 
διέθετε ιδιαίτερες ικανότητες η 
και με άλλες διαδικασίες. Κά

ποιος, π .χ ., αγόραζε η ενοικίαζε ένα λιβάδι 
και, επωφελούμενος από την ανάγκη άλλων 
για βοσκότοπους, τους προσκαλοΰσε και συ
γκροτούσαν τσελιγκάτο, με επικεφαλής τον 
ίδιο. Ό σ ο ι κτηνοτρόφοι είχαν περισσότερα 
από τριακόσια πρόβατα  χαρακτηρίζονταν 
«σμίχτες». Συνήθως σε κάθε τσελιγκάτο υπήρ
χαν τρεις ή και περισσότεροι σμίχτες. Ο ι υπό
λοιποι, που είχαν γΰρω στα εκατό πρόβατα, 
ήταν οι βοσκοί, οι «τσοπάνοι».

Η  κατηγοριοποίηση αυτή δε δημιουργεί 
δ ιακρίσεις ή ιδ ια ίτερα  δικαιώματα. Ό λ ο ι, 

εξίσου, μετέχουν σε όλες τις 
δουλειές: στη φΰλαξη του κο
παδιού , τη βόσκηση, το άρ-

Νομαδικός
βίος

μεγμα, την  τυροκομία, το κοΰρεμα και την 
περιποίηση τω ν ζώων. Επιπλέον, στις εργα
σίες αυτές βοηθητικά, χω ρίς αμοιβή, μετέ
χουν και τα  μέλη τω ν οικογενειών τους, τα

Από τους Καλαρρΰτες

παιδ ιά  τους και οι γυναίκες τους, οι οποίες 
τις γνωρίζουν εξίσου καλά με τους άνδρες.

Ο  τσέλιγκας εκπροσω πεί τους υπόλοι
πους σμίχτες στην αγορά, μεταβαίνει σε πό
λεις ή χωριά, όπου διαπραγματεύεται την 
ενοικίαση βοσκοτόπων, την προμήθεια ζωο
τροφών, την πώληση αρνιών, μαλλιών, τυριοΰ 
και άλλων προϊόντω ν για  λογαριασμό όλου 
του τσελιγκάτου. Μ πορεί να  αποφασίζει μό
νος του σε ό,τι αφορά το τσελιγκάτο’ όμως 
συνήθως συζητά με τα  άλλα μέλη της ομάδας 
και αποφασίζουν από κοινοΰ. Ο ι περισσότε
ρες συμφωνίες στηρίζονταν παλαιότερα στο 
λόγο. Γ ι’ αυτό ο τσέλιγκας έπρεπε να  είναι 
φερέγγυος, να έχει «μπέσα»' αν την έχανε, ξέ- 
πεφτε από τη θέση του.

Κάθε οργανωμένο τσελιγκάτο είχε το απα
ραίτητο προσωπικό: πρω ταρχικά τους βο- 
σκοΰς (τσοπαναραίους) για  το φΰλαγμα των 
κοπαδιών, τον αγωγιάτη, υπεΰθυνο για τις με
ταφορές των προϊόντων και των εφοδίων της 
στάνης, και το γαλατά. Ο ι Σαρακατσαναίοι 
«σκηνίτες» είχαν σε κάθε στάνη δάσκαλο για 
τη μόρφωση των παιδιών τους και π α πά  για 
τις θρησκευτικές τους ανάγκες.

Ο  τσέλιγκας είχε την ευθΰνη της ομάδας 
και της στάνης. Ω ς εκπρόσω πος τω ν συνε
ταίρων απέναντι στην αγορά και στο κράτος, 
έπρεπε να  συνδυάζει φυσικά, ηθικά και πνευ
ματικά προσόντα’ να  είναι ευπαρουσίαστος, 
καθαρός και φροντισμένος στο ντΰσιμο, να 
χαρακτηρίζεται από πνεΰμα δικαιοσΰνης, τι
μ ιότητα, αξ ιοπρέπεια , μ ετρ ιοπάθεια  και 
διαλλακτικότητα. Έ π ρ επ ε , επίσης, να  ξέρει 
λίγα γράμματα για  τους λογαριασμοΰς και να 
τον διακρίνει διαπραγματευτική ικανότητα. 
Τ ην επιβλητική εικόνα του τσέλιγκα συμπλή
ρωνε το άλογο με τη στολισμένη σέλα και τα 
χαλινάρια.10 Ή τ α ν  ο άρχοντας που τον φο- 
βοΰνταν και τον σέβονταν όσοι απάρτιζαν τη 
στάνη, μικροί και μεγάλοι.

Ο ι κτηνοτρόφοι των Τζουμέρκων, οργανω
μένοι, συχνά, σε ομάδες που απαρτίζονταν 
από περισσότερες οικογένειες, το τσελιγκάτο, 
ζοΰσαν νομαδικά. Τ ο χειμώνα, όταν τα πρόβα
τα έβοσκαν στις πεδιάδες, έμενε κοντά τους
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και η ομάδα. Τ ο  καλοκαίρι, επειδή τα πρόβατα 
δεν αντέχουν στους κάμπους με τις ζέστες, 
οδηγοΰνταν στα βουνά. Μ αζί τους μετακινοΰ- 
νταν και όλες οι οικογένειες με το νοικοκυριό 
τους. Έ τσι, κάθε κτηνοτροφικη ομάδα μετακι
νείται δΰο φορές το χρόνο. Μ ία στα τέλη 
Μαιου, από τους κάμπους προς τα  ψηλώματα, 
και μία στα τέλη Οκτωβρίου, αντίστροφα, από 
τα βουνά στα χαμηλώματα. Κάθε μετακίνηση 
παλαιότερα διαρκοΰσε κάπου ένα μήνα, σήμε
ρα τα πράγματα έχουν γίνει ευκολότερα.

Αρχικά οι νομάδες αυτοί δεν είχαν μόνιμη 
κατοικία. Σ ταδιακά όμως ορισμένοι, επειδή 
τους άρεσαν τα  «ξεκαλοκαιριά» της περιοχής 
τω ν Τζουμέρκων, έχτισ αν  σ π ίτ ια  κοντά  σ ’ 
αυτά και με το πέρασμα του χρόνου, αφοΰ 
κατασκεΰασαν μόνιμους συνοικισμοΰς θερι
νής διαμονής, εξελίχθηκαν σε ημινομάδες. 
Ο ι Σαρακατσάνοι11 δε διέκοψαν τη νομαδι
κή ζωή και συνέχισαν στα Τζουμέρκα μια π α 
ράδοση που ανάγεται στην αρχαιότητα .12

Η  νομαδική ζωή και η ανάγκη της εΰκο- 
λης μετακίνησης επέβαλλε σε κτηνοτρόφους, 
όπως οι «φερέοικοι» Σαρακατσάνοι, να  απο- 
φεΰγουν να δημιουργοΰν πραγματικό νοικο
κυριό. Τους επέβαλλε, επίσης, να μη χτίζουν 
μόνιμες κατοικίες, αλλά να  μένουν σε τετρά
πλευρες ή κυκλικές καλΰβες που κατασκεΰα- 
ζαν με ξΰλα πλεγμένα με κλαδιά, πασαλειμ- 
μένες εσωτερικά με λάσπη, για μόνωση από 
βροχές και κρΰο. Κάθε σαρακατσάνικη ομά
δα κατασκεΰαζε τις καλΰβες της κοντά στους 
βοσκότοπους, σε αρκετή απόσταση από τα 
μαντριά και από τους στάβλους, για  λόγους 
υγιεινής. Έ τσ ι, κάθε ομάδα αποτελοΰσε με 
τις καλΰβες της μια ξεχωριστή μικροκοινωνία 
που ζοΰσε μακριά από κατοικημένους τό 
πους, τουλάχιστον ως τη δεκαετία του ’50. Ο ι 
καλΰβες συγκροτοΰσαν ένα  μικρό συνοικι
σμό, όπου κάθε οικογένεια είχε το «κονάκι» 
της, ένα συγκρότημα από την κΰρια καλΰβα- 
κατοικία, και άλλες μικρότερες, που χρησί
μευαν ως βοηθητικοί χώροι.

Z__«Νομάδες από πανάρχαια μήτρα κτηνοτρο
φών, τσελιγκάδες, τσοπάνοι, προβαταραΐοι,

Στρούγκα στα βουνά

χωρίς δική τους γη και μόνιμη κατοικία, περ- 
πατάρηδες και κόσμος από λόγγα, αυτοί εί
ναι οι Σαρακατσάνοι. Υποταγμένοι από το 
επάγγελμά τους στο κλίμα, στη φύση και 
στις αντιθέσεις της που προκαλούν το νομα- 
δισμό, ζούνε στους κάμπους το χειμώνα και 
ανεβαίνουν στα βουνά το καλοκαίρι. Κάνουν 
πάντα την ίδια ζωή χάρις στα κοπάδια τους, 
τη μοναδική τους περιουσία. Σ’ αυτά χρω
στάνε την ύπαρξή τους κι αποζούν αποκλει
στικά από τα προϊόντα των κοπαδιών τους».

Αγγελική Χατζημιχάλη, 
Οι Σαρακατσάνοι, Αθήνα 1957.

Ξεκαλοκαίριασμα στα βουνά

Τ ο  καλοκαίρι ήταν ευχάριστο για  τους κτη
νοτρόφους των Τζουμέρκων, επειδή βρίσκο
ντα ν  ανάμεσα στα αγαπημένα τους βουνά. 
Εκεί γ ίνοντα ν  οι παραδοσ ιακές 
γ ιορτές, τα  πανηγΰρια , γλέντια  
και προξενιά. Ο ι οικογένειες ζοΰ- 
σαν χω ριστά, γιατί τα  βοσκοτό
π ια  ήταν πολΰ μακριά από το χω 
ριό και οι βοσκοί ακολουθοΰσαν 
τα  πρόβατα. Α πό το βουνό κατέ
βαιναν σε αραιά χρονικά διαστή
ματα για  τις απαραίτητες προμή
θειες. Ο  τσέλιγκας π η γα ινο ερ χό τα ν  με το 
άλογό του, αλλά συνήθως έμενε στο χωριό.

Τ α  περ ισσότερα  κοπά δια  τω ν νομάδω ν 
των Τζουμέρκων ξεκαλοκαίριαζαν στην Π ίν
δο, σε υψ όμετρο πάνω  από 2.000 μέτρα, 
όπου δεν υπάρχουν δέντρα’ γ ι’ αυτό οι κτη
νοτρόφοι έχτιζαν τις καλΰβες και τις στροΰ- 
γκες με πέτρες· τις καλΰβες τις έφτιαχναν τε
τράγωνες στη βάση και τους τοίχους με ξερο
λιθιά' κοντά στην πόρτα  τοποθετοΰσαν γερό 
ελατίσιο κορμό ΰψους 2μ. περίπου και στέ

Ητραχύτητα 
του χειμώνα 

επέβαλλε στους 
κτηνοτρόφους 
τη μετακίνηση 
απύ το βουνό 
στα χειμαδιά
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ριωναν σ’ αυτό τον «καβαλάρη», ένα οριζό
ντιο δοκάρι από έλατο' πάνω στον καβαλάρη 
κάρφω ναν πελεκημένα κλωνάρια ελατίσια, 
κέδρινα η από οξιά, που έφταναν στους πλαϊ
νούς τοίχους, σχηματίζοντας στέγη σαμαρω- 
τή στο σχήμα της τέντας των βλαχόφωνων 
νομάδων. Η  στέγαση γινότα ν  με μεγάλους 
σχιστόλιθους της περιοχής. Τ η ν  πλευρά α πέ
ναντι από  την  π ό ρ τα  την  έκλειναν με 
π έτρ ε ς .13 Ο ι καλύβες αυτές χω ρούσαν για 
ύπνο 5 έως 7 άτομα. Για στρώματα έριχναν 
κλωνάρια και σκούπες ελατίσιες και, για  να 
μην τους τρυπούν τα  αγκάθια, έστρωναν π ά 
νω σ’ αυτά μάλλινα στρωσίδια και φλοκάτες.

Το βράσιμο του γάλακτος

Το στράγγισμα

Τυροκόμος

Το τυροκόμισμα

Μ ετά το άρμεγμα, ο τυροκόμος στράγγιζε το 
γάλα στο μεγάλο καζάνι και το έπηζε με την 
πυτιά. Στη συνέχεια το σκέπαζε με κομμάτια 
από χοντρό ύφασμα για να διατηρηθεί η θερ
μοκρασία που είχε κατά το άρμεγμα (το γάλα 
διατηρούσε τη θερμοκρασία του σώματος του 
ζώου). Τη θερμοκρασία την υπολόγιζε με το 
δάχτυλο. Τ ο πήξιμο στην κατάλληλη στιγμή 
είχε σημασία για την ποιότητα του τυριού.14 
Τ ο  καλοκαίρι το γάλα έπηζε σε μιάμιση ώρα 
περίπου και, όταν «γινόταν», έβγαζε στην επι
φάνεια υγρό' με ξύλινη ξύστρα το τεμάχιζε σε 
μικρά κομμάτια και το άφηνε να «τυρογαλιά- 
σει»· στη συνέχεια έριχνε το φρεσκοπηγμένο 
τυρί μέσα σε μάλλινες «τσαντίλες», βουτηγμέ
νες σε νερό, για να μην κολλάει. Ο ι «τσαντί
λες» στη συνέχεια έπρεπε να κρεμαστούν σε 
ψηλό σημείο, αφενός για λόγους υγιεινής και 
αφετέρου για να στραγγίξουν τα υγρά από τον 
πολτό. Έ π ειτα  από τρεις τέσσερις ώρες, όταν 
τα υγρά είχαν φύγει και το τυρί είχε γίνει σκλη
ρό, το έβγαζε από τις τσαντίλες και το τοποθε
τούσε πάνω σε λείες ξύλινες σανίδες. Εκεί το 
έκοβε σε φέτες, το αλάτιζε και το άφηνε περί
που δώδεκα ώρες· στη συνέχεια το αναποδο
γύριζε και έριχνε ξανά αλάτι. Τ ο  τυρί έμενε 
τρεις ή τέσσερις ημέρες πάνω στις σανίδες. 
Έ π ειτα  το τοποθετούσε σε δοχεία, πρόσθετε 
την αλμύρα, δηλαδή τα υγρά που μάζευε από 
το στράγγισμα. Ύ στερα από σαράντα ημέρες, 
το τυρί ήταν έτοιμο για κατανάλωση.

Στο δρόμο για τα χειμαδιά

Η  εποχή  του φθινοπώρου «ήταν η αρχή του 
δυσκολότερου εξαμήνου για  τους κτηνοτρό- 
φους, γιατί δεν ήταν μόνο οι σκληρές καιρι
κές συνθήκες, αλλά και οι πολλές δουλειές 
της στάνης. Τ ο  κατέβασμα τω ν κοπαδιώ ν 
από τα  βουνά, οι ετοιμασίες για  την αναχώ 
ρηση, η πορεία  για  τα  χειμαδιά, το μάζεμα 
τω ν απαραίτητω ν υλικών για  τα  καλύβια και 
τα  μαντριά' οι βαριές αγροτικές εργασίες, ο 
σκάρος, ο γέννος  τω ν προβάτω ν, το από
κομμα των αρνιών, το άρμεγμα, το φράξιμο
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τω ν σπαρτώ ν και τω ν συνόρων, το στρώσιμο 
τω ν μαντριών».15

Για τους νομάδες κτηνοτρόφους τα τέλη 
Οκτωβρίου, η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, 
ήταν ο χρόνος που έπρεπε να κατεβάσουν τα 
κοπάδια τους από τα βουνά στα χειμαδιά. Η  
παρουσία ενός αγίου που πήγαινε κι αυτός κα
βάλα σε άλογο και που η εκκλησιαστική μνήμη 
του συνέπιπτε με τη δύσκολη αυτή περίοδο 
τους εξόπλιζε με το κουράγιο και την εμπιστο
σύνη που χρειάζονταν για το δρόμο τους.16

_ «Χειμώνιασε. Χιόνια πολλά στα κορφοβού
νια πέφτουν,
ρεύουν τα φύλλα των κλαριών, ξεσκιώνουν 
τα λογγάρια,
θολώνουν οι νεροσυρμές, οι βρύσες κρου
σταλλιάζουν
κι’ οι τσελιγκάδες κουβαλούν στους κά
μπους τα κοπάδια.
Ο Μάμαλης απ’ τ’ Άγραφα στη Λεπενού τα 
πήγε,
ο Θάνος τ’ Ασπροπόταμου, του Μαλακάση 
ο Μπάρδας
κατέβηκαν για χειμαδιό στον κάμπο του 
Τρικκάλου,
την Αλασσώνα εδιάλεξε του Σμόλκα ο Χα- 
τζημπύρος
ο Κάγκαλος του Ζαγοριού στο Λούρο ξε
χειμάζει
του Κουρμουλιάσα ο τσέλιγκας, ο Γάκης ο 
Ψαλίδας
της Βαλαώρας τα ζερβά τα βοσκοτόπια πήρε».

Κ. Κρυστάλλης, «Ο Γέννος», Άπαντα, 
Μέρμηγκας, σ. 249.

Ο ι κτηνοτρόφοι των Τζουμέρκων συνήθι
ζαν να κινούνται από το Βορρά προς το Ν ό
το, ακολουθώντας την κατεύθυνση των ποτα
μών που είχαν  τις πηγές τους στα βουνά, 
όπου ξεκαλοκαίριαζαν. Ακολουθούσαν λοι
πόν την πορεία του Άραχθου και του Ασπρο
πόταμου και ξεχείμαζαν στις πεδ ιάδες της 
Άρτας και του Ξ ηρόμερου’ οι Συρρακιώτες 
ακολουθούσαν το Λούρο και ξεχειμώνιαζαν 
στην περιοχή της Πρέβεζας. Εξαίρεση απο- 
τέλεσαν οι νομάδες τω ν Καλαρρυτών που 
αναζητούσαν χειμαδιά στο θεσσαλικό κάμπο.

Μ όλις οι κτηνοτρόφ οι έφ τα να ν  στον

Στο δρόμο για τα χειμαδιά

προορισμό τους, ξεφόρτω ναν, έσ τηναν τα 
καλύβια τους και ρίχνονταν στη δουλειά. Το 
ξεχειμώ νιασμα ήταν ιδ ια ίτερα  δύσκολο, με 
τις βαριές καθημερινές εργασίες, τις αντίξο
ες συνθήκες ζωής στο κονάκι17 και τους κιν
δύνους που καραδοκούσαν για  τα  ζώα.

Ξεκίνημα για τα βουνά

_  .Τζουμέρκα μου πεΡ<φ α»α, ,ο υ ,ά  μου ξα
κουσμένα,
λιώστε τα χιόνια γλήγορα, σκορπίστε τις 
αντάρες,
να λάμψει ο ήλιος στις κορφές και να ’βγει 
νηο χορτάρι.
Να ξεκινήσουν τα νερά στις δροσερές 
βρυσούλες,
να βγουν οι βλάχοι στα ψηλά, να βγουν κι 
οι βλαχοπούλες,
να βγουν κοπάδια πρόβατα μ’ ολόλαμπρα 
κουδούνια».

Δημοτικό τραγούδι

Τ η ν άνοιξη, κοντά στη γιορτή του Αγίου Γε
ωργίου, το τσελιγκάτο μάζευε τα  πράγματά 
του και ξεκινούσε για  το βουνό. Ο  δεσμός 
τω ν ανθρώ πω ν αυτών με τα  ορεινά χωριά 
τους και η βαθιά ριζωμένη αίσθηση πως, αν 
μείνουν στον κάμπο, θα εκφυλιστούν, θα «χα-

Στα λιβάδια
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Καταυλισμός κτηνοτροφών

θοΰν», εκφράζονται ανάγλυφα στους π α ρα 
κάτω στίχους του δημοτικοΰ τραγουδιοΰ:

Z__«μάνα με κακοπάντρεψες και μ’ έδωκες
στους κάμπους
εγώ το κάμα δε βαστώ, ζεστό νερό δεν πίνω 
το πίνω και θερμαίνομαι, το πίνω κι αρρω
σταίνω
εδώ  τρυγόνα δε λαλεί, ο κούκος δεν το 
λέει...».

Π ριν από την  αναχώρηση, ο τσέλιγκας 
έκλεινε τις οικονομικές εκκρεμότητες με τους 
ιδιοκτήτες των βοσκότοπων και προμηθευό
ταν τα απαραίτητα εφόδια για το βουνό: πα- 
ποΰτσια, αλεΰρι, λάδι, όσπρια, καφέ, ζάχαρη 
κ.ά. Ο ι άντρες φρόντιζαν τα κοπάδια, τα άλο
γα  και τα μουλάρια, οι γυναίκες ετοίμαζαν τα 
σΰνεργα για το άρμεγμα. Σ ε λίγο άρχιζε η πο
ρεία της επιστροφής, το ίδιο δΰσκολη, όπως 
αυτή του φθινοπώρου.

Ο δηγοΰσαν οι αγωγιάτες και ακολουθοΰ- 
σαν οι βοσκοί με τα  πρόβατα και τα  τσοπανό
σκυλα. Π ιο  πίσω οι γυναίκες και τα  παιδιά. 
Τ α  μουλάρια και τα  άλογα κουβαλοΰσαν τα 
σΰνεργα και τα  νοικοκυριά. Ο ι γυναίκες, φορ
τωμένες και αυτές με πράγματα, κρατοΰσαν 
υπό μάλης τη ρόκα τους και έγνεθαν. Τ α  μωρά 
τα έβαζαν στη «σαρμανίτσα», την ξΰλινη σκα
λιστή κοΰνια, και τα μετέφεραν στην πλάτη, 
ενώ τα  μικρά π α ιδ ιά  κάθονταν πάνω  στα 
πράγματα που κουβαλοΰσαν τα άλογα.

Ο  σταδιακός περιορισμός των βοσκότο
πων, η περίφραξη των κτημάτων, οι μεταβολές 
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των βοσκότοπων, 
χρόνο με το χρόνο προκαλοΰσαν όλο και περισ
σότερα προβλήματα. Ο ι αντιθέσεις μεταξΰ κτη- 
νοτρόφων και γαιοκτημόνων αυξάνονταν. Ο 
ρόλος των βοσκότοπων ως ζωτικοΰ χώρου στην 
αγροτική οικονομία του ευρΰτερου χώρου της 
Άρτας σταδιακά μειώνεται. Μ ια εικόνα για τα 
προβλήματα αυτά παρέχουν τα δικαστικά αρ
χεία, από τα οποία διαπιστώνουμε ότι μετά την 
απελευθέρωση της Άρτας, το 1881, πολλαπλα- 
σιάστηκαν οι διενέξεις ανάμεσα στους κτηνο
τρόφους και τους νέους κτηματίες, τις κοινότη
τες, αλλά και κτηνοτρόφους άλλων περιοχών.18
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑΑΠΟΓΡΑΦΗ α ρ ιθ μ ο ςν ο μ μ ικ ο ν  αιγοπροβατών

1881 1920 1940 1961 1981 2001 επί
Τουρκο
κρατίας

ως τα  προ
πολεμικά 
χρόνια

σήμερα

1. Αγναντα 1.220 1.246 1.616 1.806 1.213 886 3.000 3.000 1.660

2. Αθαμάνιο 705 1.076 1.660 1.890 1.740 967 15.000 10.000 4.000

3. Βαθΰπεδο 372 315 114 62 106 6.000 4.500 1.500

4. Βουργαρέλι 1.152 1.395 1.843 957 1.056 792 2.000 4.000 5.370

5. Θεοδώριανα 935 353 1.476 269 442 994 10.000 16.000 16.500

6. Καλαρρΰτες 1.450 709 1.049 357 231 221 15.000 17.000 14.652

7. Καταρράχτης 1.079 779 1.230 1.118 906 682 10.000 12.000 4.020

8. Ματσούκι 334 364 739 310 354 540 3.000 20.000 11.000

9. Μελισσουργοί 1.710 168 414 158 1.011 671 50.000 40.000 6.870

10. Πράμαντα 2.328 2.649 3.021 1.760 1.585 1.850 20.000 30.000 17.000

11. Συρράκο 215 1.388 18 77 273 40.000 40.000 2.600

Σ ΥΝΟΛΟ 174.000 196.500 85.172

H  Συνέντευξη Νίκου Καραβασώη, 
79 ετών

Ερ Κ. Καραβασίλη, η οικογένεια σας ήταν 
ποιμενική, από τους Μ ελισσουργοΰς. Ξ έ
ρουμε ότι, όταν ήσασταν νέος, η οικογέ
νεια σας εκινείτο από το βουνό στο χει
μαδιό. Θ α  μποροΰσατε να μας περιγρά
ψετε τις συνθήκες της μετακίνησής σας 
μεταξΰ χειμαδιών και χωριοΰ;

Απ.: Μου έχουν μείνει πολλές μνήμες. Θ α  σας 
πω για μια διαδρομή για τα  ξεκαλοκαιριά, 
που τη θυμάμαι σαν να ’ταν χτες. Από κεί
νο το απομεσήμερο που αντάμα με άλλες 
φαμιλιές του χωριοΰ κινήσαμαν και ’μεις 
κοντά, για τα  Μελισσουργιώτικα.

Ερ .: Τ ι ηλικία είχατε τότε;
Απ.: Ή μ ο υ ν  μικρός, 12-13 χρονώ.
Ερ .: Π ώ ς γινόταν η προετοιμασ ία  της επ ι

στροφής;

Άποψη Μελισσουργών

Απ.: Το σκηνικό, ίδιο κι απαράλλαχτο όπως 
κάθε χρόνο. Μ προστά  τα μουλαράκια, η 
Μ ατ με τη Σ ίβα, φορτωμένες της φαμε- 
λ ιάς τα  πράγματα  και πανω σάμαρα  σι- 
γουρεμένα, ανάμεσα σε καραμελω τές 
μαντανίες , τα  δυο μου τ ’ αδερφ άκια , 
που, σαν μαξοΰμια που ήτανε τότε, δεν 
το λέγανε τα  ποδαράκια  τους ακόμα να 
ακολουθήσουνε το καραβάνι. Αδεκεί, 
στην πίσω μεριά κοτσιασμένες και οι κο- 
τοΰλες μας, η Λαθήρω και η Ζαρκολαί- 
μω, και σ τ’ άλλο το φόρτωμα, γ ια  να  μη 
μαλώνουν συνατί τους, η γατοΰλα μας η
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Κτηνοτρόφοι των Τζουμέρκων σήμερα

Αργυρώ, αναπόσπαστο κι αυτή κομμάτι 
της φαμελιάς μας. Εγώ, σαν τρανύτερος 
κάπως, θα ήτανε ντροπή π ια  να  σεργια- 
νάω καβάλα.

Ερ .: Π ώ ς α ισθανόσαστε που επ ισ τρέφ α τε 
στο χωριό σας;

Απ.: Σκεφτόμουν τους γονείς μου, πόσο π ο 
λύ κουράζονται γ ια  το ψωμί της φαμε
λιάς. Αλλά σαν πα ιδ ί, εκεί, δ ίπλα  στον 
αγωγιάτη, που είχε την έγνοια του καρα
βανιού και της φαμελιάς, ακολούθαγα 
ρωτώντας πού και πότε για τα  χίλια δυο 
παράξενα που έβλεπαν τα  μάτια μου.

Ερ .: Φυσικά, δεν ήταν μόνο η δική σας οικο
γένεια  που επέστρεφε.

Απ.: Ή μ ασταν πολλοί και, καθώς νύχτωνε και 
η πολιτεία  πίσω μας χανόταν, παρέκεια 
παρέκεια  η φάλαγγα μεγάλωσε. Άλλους 
που έρχονταν πέρα  από τόπο αλαργινό, 
από το Ξηρόμερο να  ειπούμε, και ήταν 
πλιότερο αποσταμένοι, τους φτάναμαν. 
Άλλοι αγω γιάτες, που ε ίχα ν  αλαφρά 
φορτώματα και δεν είχαν φαμιλιές, ανά
γκαζαν το καραβάνι τους για  να  κόψουνε

δρόμο και μας φτάνανε, γ ίναμαν όλοι 
αντάμα ένα καραβάνι. Και σαν όλοι, χρό
νια απάνω κάτω στον ίδιο δρόμο κι από 
τον  ίδιο  τόπο , μιας και τα  χω ριά  στα 
Τζουμέρκα είναι συγκρατούμενα, και με 
το «πώς περάσαταν στα χειμαδιά;» και με 
το «πού ξεχειμάζαταν φέτος», και με το 
«μην είδαταν τον τάδε ή μην ακούσαταν 
για το δείνα;» ξεχνιόμασταν κι ο δρόμος 
έφευγε κάτω από τα  ποδάρια  μας, ώσπου 
η μέρα χάθηκε...

Ερ .: Π όσο κουραστική ή τα ν  η π ο ρ εία  της 
επιστροφής;

Απ.: Πολύ. Σ ε ώρα, άλλοι σαν να αποστάσανε 
από την πεζοπορία, άλλοι σαν να βαρέθη
καν από το κουβεντολόι, σωπάσανε. Τ α  
μικρά που ήτανε καβάλα, άλλο από το 
σκούξιμο, άλλο από το κούνα και ματακού- 
να του μουλαριού αποκοιμήθηκαν αδεκεί 
και μόνο των αλόγων τα πέταλα που π α 
τούσανε ρυθμικά το ντερβένι δένανε σε μια 
παράξενη μουσική συμφωνία με τον αχό 
από τα κυπροκούδουνα και τα  τσιοκάνια 
που είχανε κρεμασμένα στο λαιμό τους. 
Κάπου εκεί θυμάμαι, σαν βαριεστημένος 
από της πεζοπορίας την αποσταμάρα, κο- 
ντοστάθηκα. Κοντοστάθηκα και χασμου- 
ρήθηκα βαριεστημένος κάμποσες βολές κι 
αδεκεί η μανούλα μου θυμάμαι έσκυψε και 
μου είπε· «άιντε παιδάκι μου, κάμε λίγο 
κουράγιο ακόμα και φτάσαμαν στο χάνι. 
Ν α... σα διαβούμε ετούτη την κοδέλα του 
δρόμου, τη μεγάλη κι απέ την άλλη τη μι
κρή, φτάνουμε, καληώρα σου παιδ ί μου, 
στο Πλατανόρεμα. Εκεί στο χάνι του Τ σί
ρου έχουμε κουβέντα να μας καρτερεί και 
η βαβούλα σου με την κανούτα μας που 
έφυγαν μπροστά πρ ιν  από το γιόμα, για 
να  κόψουνε δρόμο». Γκάρδιωσα για  λίγο 
με τα  λόγια της, μα τι να  σας πω, ατέλειω
τες μου φάνηκαν εκείνες οι κοδέλες και το 
χάνι, λες και βάλθηκε κι αυτό να παίξει με 
την αποσταμάρα μας, έφευγε, αλάργευε 
από τον τόπο του, για να μην το φτάσου- 
με. Και το χειρότερο, σαν φτάσαμε εκεί, 
οι αγω γιάτες κουβεντιάστηκαν συνατή
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στους και δεν στάθηκαν. Σαλάγησαν και 
τράβηξαν παραπανούλια  στο ανάραχο 
πέντε δέκα ανάσες τόπο ακόμα. Εκεί, σε 
κάτι λακκούλες δίπλα στη δημοσιά, είχαν 
ξεπεζέψει κι άλλες φαμιλιές από γρηγορό
τερα, και ο τόπος στην αστροφεγγιά φά
νταζε υπαίθριο παζάρι. Εκεί, απάνω  σ’ 
εκείνο το ξεπέταμα, κάνανε την  άνοιξη 
πρώτο κονάκι οι διαβατικοί, γιατί είχε γύ
ρα ο τόπος αμαλαϊές. Είχε φρεσκοθερι- 
σμένα χωράφια, με μπόλικο χορτάρι στις 
παραβόλες, και βόσκανε τ ’ αλογομούλαρα 
ανενόχλητα όλη τη νύχτα και οι αγωγιά
τες γλυτώνανε την πληρωμή στο χάνι. Κά
που εκεί, ανάμεσα στους άλλους, ξεφορ- 
τώσαμαν κι εμείς.

Ερ.: Π ερ ιγρά ψ τε μας τον  τρόπο  διανυκτέ- 
ρευσης.

Απ.: Κ άναμαν ένα  γυροβόλι με τις μεριές, 
έστρωσε ανάμεσα η μάνα ένα τσιολάκι, 
σιγούρεψε σ’ ένα αγκωνάρι τα  απανογό- 
μια, καθώς τα ’λεγαν, τρουβάδια με φαγη
τά κι άλλα ξαλαφρώματα κι αδεκεί και το 
δείπνο. Από ’να δυο θελάκια ριζόπιτα στο 
χέρι και στη συνέχεια αράδα αράδα όλοι 
στρωματσάδα κάτω από το χεράμι. Ό σ ο  
για  προσκέφαλο, καθένας τα  παπουτσά
κια του κι απάνω το σακάκι του για να  τα 
’χει σίγουρα και πρόχειρα με το φευγιό. Η  
μάνα από την πέρα  μεριά, δίπλα στη μι
κρή αδελφή, για  να της κάνει κουράγιο τη 
νύχτα που σκιάζονταν δίχως φέξη και το 
πλιότερο να  τη σκεπάζει, γιατί άθελά της 
κλώτσαγε το σκέπασμα και θα μανούρωνε 
ξέσκεπη ως την αυγή. Α π ’ εδώ μεριά από 
μένα η βάβω μου και παραδίπλα δεμένα 
στη θηλιά από το σακί για  σιγουριά η γά
τα, οι κότες και η γιδούλα μας. Κ ατά 
πρώτον, από τα  καλωσορίσματα των τα
ξιδιωτών που ξανασμίγανε, από το κου
βεντολόι των μεγάλων με τους αγωγιάτες 
όπου δειπνήσανε κάπω ς ξέχωρα διπλο
πόδι μπροστά στο τεψ ί με κάπως πλιότε
ρο και καλύτερο φαί, και από τη δροσιά 
της εξοχής και την αστροφεγγιά  ξαγρυ- 
πνήσαμαν κάπως. Ό μ ω ς, από την  άλλη

Το τσοπανόπουλο

μεριά, η αποσταμάρα από  τον  ποδαρό
δρομο με τις ώρες και η έγνοια του πρωι
νού ξυπνήματος για το μεγάλο και δύσκο
λο που μας καρτερούσε δρόμο έδωνε τό
πο στο χασμουρητό, τα  μάτια σφαλίζανε 
μοναχά τους κι από ένας ένας παραδίνο
νταν άθελά του στην αγκαλιά του ύπνου. 
Εμένα, καθώς θυμάμαι, εκείνο το βράδυ 
άργησε κάπως να με πάρει ο ύπνος.

Ερ.: Π ώ ς βλέπετε αυτές τις καταστάσεις τώρα;
Απ.: Π εράσανε χρόνια, και χρόνια  δίσεκτα, 

θυμάμαι, από τα  τότε και δώθε, και πολλά 
αλλάξανε σε τούτον τον κόσμο. Ή ρθανε 
πόλεμοι, σκοτωμοί, έγνοιες παράξενες, 
χαλασμοί, προσφυγιές, πείνα  και κακο
μοιριά, και η μοίρα δεν το ματάφερε να 
ξαναπεράσω από  κείνον το δρόμο, από 
κείνον τον  τόπο . Η  βάβω η καψαρή, 
όπου παιδόπουλο την είχα  πρώτο ρώτη
μα, χάθηκε κι αυτή, μα έμεινε στο νου και 
την ψυχή μου τυπωμένη η εικόνα εκείνης 
της διαδρομής για  τα  ξεκαλοκαιριά.

Ερ .: Γιατί, κατά τη γνώμη σας, έσβησε αυτή 
η παράδοση;

Απ.: Μ έχρι πρ ιν  τον πόλεμο, ήτανε πολλοί 
οι τσελιγκάδες χωριανοί μας και άσωτα 
τα  κ ο πά δ ια  τους. Ό μ ω ς  χρόνο  με το 
χρόνο λιγοστεύανε κι εκείνα. Τ α  βοσκο
τό π ια  στα χειμαδιά, στους κάμπους δε
σμεύτηκαν, μοιράστηκαν στους ακτήμο- 
νες και καλλιεργήθηκαν. Δεσμεύτηκε ο
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τό π ο ς  και τα  χε ιμ ερ ινά  λ ιβάδια  λιγο- 
στεΰανε για  τους κτηνοτρόφους. Έ τσ ι, 
μαζί με τα τόσα άλλα, αρχίσανε σιγά σιγά 
να φεΰγουνε από τη ζωή και τα τσελιγκά
τα. Ο  καινοΰριος τρόπος ζωής προβλημά
τισε και του δικοΰ μας χωριοΰ κάποιους 
σεβάσμιους τσελιγκάδες. Κ άποιους νοι- 
κοκυραίους με χιλιάδες γιδοπρόβατα, κά
ποιους τους προβλημάτισε πολΰ και κά- 
ποια  μέρα συνάχτηκαν στον οντά ενός αρ- 
χοντικοΰ στο χωριό και το κουβεντιάσανε 
το πρόβλημά τους, μα σαν δε βρίσκανε 
άκρη στης παρακμής τον κατήφορο, κα
ταλήξανε σε αποφάσεις σωστές και αμε- 
τάκλητες. Περιορίσανε σε αριθμό τα  κο
πάδια, πήρανε τις φαμίλιες από τα  αχερέ- 
νια βλαχοκόνακα της στάνης και τις εγκα
ταστήσανε στην πολιτεία , αγοράζοντας 
αρχοντοκόνακα οχτρών που φΰγανε απο
διωγμένοι και το βασικότερο α π ’ όλα και 
για το οποίο κανένας τους δεν είχε αντίρ
ρηση ήτανε το πώ ς έστω και από ένα δυο

πα ιδ ιά  τους έπρεπε να  τα  αποκόψουνε 
από  το τσελιγκάτο και να  τα  στείλουνε 
στα γράμματα και στις σπουδές. Π ρος τη 
μόρφωση και την επιστήμη, προς τον π ο 
λιτισμό και τη ν  καλοπέραση, προς τα 
εκεί που η ζωή άνοιγε καινοΰριους δρό
μους κι έταζε προκοπή  και χαμόγελα. 
Και το λόγο τον κάμανε απόφαση και την 
απόφαση πράξη.

Ερ .: Π οια  ήταν τα  αποτελέσματα αυτής της 
απόφασης;

Απ.: Θ ετικά  και αρνητικά. Σ ε κάποια  χρόνια 
είχε γιατροΰς δικοΰς του το χωριό, είχε 
δασκάλους και σχολειό, είχε δικοΰς του 
δικηγόρους. Ε ίχε και έχει επ ισ τήμονες 
και γραμματισμένους. Ό μ ω ς  εκείνο που 
π ια  δεν έχει είναι τα  τσελιγκάτα. Είναι οι 
τσελιγκάδες που το τιμήσανε με την προ
σφορά, με την αρχοντιά της ψυχής τους 
με τις οικογενειακές τους αρχές, με την 
προκοπή και την αγάπη με τις άγιες γε
νεών και γενεών καταβολές.

Γ λ ω σ σ ά ρ ι

• αγγειά, τα = τα χάλκινα σκεύη του σπιτιοΰ
• αδεκεί = (επίρ.) εκεί κοντά
• αμαλαϊά, η = η αφθονία
• αποσταίνω = κουράζομαι
• βετοΰλι, το = το κατσίκι του ενός χρόνου (από 

το λατινικό vitulus, -i)
• γέννος, ο = η γέννηση
• γκλίτσα, η (< κλίτσα) = το ραβδί του τσοπάνη, 

σΰμβολο της εξουσίας του τσέλιγκα. Σΰνεργο 
της δουλειάς του τσοπάνη" τον εξυπηρετεί να 
ανεβαίνει και να κατεβαίνει τις πλαγιές, να αρ
πάζει από τα πόδια τα πρόβατα, να φοβίζει τα 
άτακτα ζώα, τα σκυλιά και τους κλέφτες.

• ζαλίκι, το = δεμάτι με ξΰλα που φορτώνονταν 
στη ράχη τους οι γυναίκες.

• ζυγοΰρι, το = το αρνί ηλικίας δΰο ετών
• καρδάρα, η και καρδάρι, το = ξΰλινο < μεταλλι

κό κυλινδρικό δοχείο με δΰο λαβές < μία ημικυ- 
κλική, όπου αρμέγουν το γάλα.

• θηλί, το < θελί = κομμάτι πίτας
• κανοΰτα, η = η γίδα
• κάπα, η = ολόμακρο μάλλινο σκοΰρο ένδυμα με 

κουκοΰλα

• καταη = (επίρ.) στο δάπεδο (κάτω + γη)
• κοΰδα, η = η πέτρα
• μανουρώνω = κρυώνω
• μαντανία, η = η κουβέρτα
• μαντρί, το = περιφραγμένος χώρος που χρησι

μοποιείται για φΰλαξη αιγοπροβάτων
• μεριά, η = μέρος, πλευρά' σακί με τα απαραί

τητα ροΰχα η τρόφιμα.
• μπατζαριό, το (μπάτζος) = το τυροκομείο
• μπλάνα, η = τυρί φέτα
• παραβόλα, η = χερσότοπος στην άκρη των 

σπαρμένων χωραφιών
• παρέκεια = (επίρ.) λίγο πιο πέρα
• πρατίνες, οι = οι προβατίνες
• ρόγα, η = ο μισθός, η αμοιβή
• σκουτιά, τα = τα μάλλινα υφάσματα
• στέρφα, τα = πρόβατα που δεν έχουν γάλα
• στροΰγκα, η = χώρος περιφραγμένος πρόχειρα 

για το άρμεγμα γιδοπροβάτων
• τσοΰπρα, η = το κορίτσι
• τυρόγαλο, το = το υγρό που μένει από το στράγ- 

γισμα του τυριοΰ και το χρησιμοποιοΰν για την 
παρασκευή της μυζήθρας.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η  Δ ια μ ό ρφ ω ση  τ ο υ  Χ αρακτή ρα

Τ Η Σ " .............................-

Άποψη του ανατολικού τμήματος 
της πόλης



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α

Η
 διαμόρφωση του πολεοδομικοΰ ιστοΰ 

μιας πόλης στη μακρά διάρκεια απο
τελεί συνθετικό αποτέλεσμα  πο ικ ί

λων παραγόντων. Εξετάζοντας από την άπο
ψη της κοινωνικοοικονομικής σΰνθεσης τον 

πληθυσμό μιας πόλης, αρχα ίας η νεότερης, 
ακόμα και ενός χωριοΰ, διαπιστώνουμε ότι τα 
βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμοΰ αντα
νακλώνται κατά κανόνα στο χαρακτήρα των 
συνοικιών που τον φιλοξενοΰν, καθώς και στις 
ο ικονομικές, δ ιο ικητικές, θρησκευτικές και 
κοινω νικές δρασ τηρ ιότητες που πραγματο- 
ποιοΰνται σ ’ αυτές.1

Ιδια ίτερα  πρόδηλη γίνετα ι η διαπίστωση 
αυτή στις σΰγχρονες μητροπόλεις, όπου, παρά 

την  υφιστάμενη ελευθεροκοι
νωνία, ένα  αόρατο κοινωνικό 
σΰνορο υπαγορεΰει στους κα
τοίκους να  αισθάνονται άνετα 
σε κάποιες συνοικίες και ξένοι 

σε κάποιες άλλες. Π ρόκειται για  ένα σΰνορο 
που περνάει στο καθημερινό λεξιλόγιο των το
πωνυμικών αναφορών με όλα τα κοινωνικά και 
οικονομικά, αξιολογικά συμφραζόμενά του 
(βόρεια προάστια , Κολωνάκι, Εκάλη, Π α νό 
ραμα, Βαρδάρης κ.ο.κ.).

Π έρα από τους κοινωνικοοικονομικοΰς π α 
ράγοντες που εμπλέκονται στη διαμόρφωση 
του ιδιαίτερου χαρακτήρα των συνοικιών, στις 
πολυπολιτισμικές αστικές κοινωνίες σημαντι
κός είναι και ο ρόλος του εθνικοΰ η θρησκευτι- 
κοΰ παράγοντα, κάτι που, σε ό,τι αφορά το πα-

Η περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού

ρελθόν, αποτυπώνεται στα μνημεία του αστι- 
κοΰ χώρου και στο ρόλο τους ως εστιακών ση
μείων των συναφών ομάδων. Καταλυτικό ρόλο 
στη μετεξέλιξη των παραδοσιακών διαχωριστι- 
κών γραμμών του κοινωνικοΰ αστικοΰ χώρου 
έπαιξε αναμφισβήτητα η βιομηχανική επανά
σταση και οι δομικές αλλαγές που επέφερε αυ
τή στον πολεοδομικό ιστό τω ν αστικών κέ
ντρων. Ό π ω ς  έχει εΰστοχα παρατηρηθεί, η με
λέτη των συνοικιών των πόλεων είναι συνάμα 
λειτουργική και κοινωνική. Φέρνει στην επ ιφά
νεια τις διαφορές ανάμεσα στις βιομηχανικές 
ζώνες στην περ ιφ έρεια  τω ν πόλεων, στα κέ
ντρα του χονδρικοΰ ή λιανικοΰ εμπορίου, στις 
ζώνες με διοικητικές λειτουργίες, στις συνοι
κίες με μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες, που 
κατατάσσονται στη συνέχεια ανάλογα με την 
κοινωνική κατηγορία στην οποία  ανήκουν οι 
κάτοικοί τους ή, εφόσον υπάρχουν φυλετικές ή 
εθνικές διακρίσεις, ανάλογα με το χρώμα ή τα 
εθνικά χαρακτηριστικά.2

Η  «εισβολή» της βιομηχανίας σε αστικά κέ
ντρα με διαμορφωμένες, ως προς τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους, παραδοσιακές συνοικίες 
επηρεάζει σε διάφορους βαθμοΰς το χαρακτήρα 
τους. Ό μω ς, ακόμα και όταν η βιομηχανία δεν 
εισβάλλει στον αστικό ιστό, όταν αναπτΰσσεται 
στις παρυφές του, είναι εΰλογο να δημιουργεί 
ανακατατάξεις και νέες διευθετήσεις. Σε σχέση 
με τις πληθυσμιακές μεταβολές στον αστικό 
χώρο η εκβιομηχάνιση λειτουργεί κατά δΰο 
τρόπους. Από τη μια πλευρά αποτελεί κίνητρο 
προσέλκυσης νέων κατοίκων, καθώς δημιουργεί 
ευκαιρίες απασχόλησης, όχι μόνο για τους αν
θρώπους των επιχειρήσεων αλλά και για αγρο- 
τικοΰς πληθυσμοΰς που αντιμετωπίζουν σοβα
ρά προβλήματα επιβίωσης· από την άλλη πλευ
ρά η κατάληψη του χώρου από τη βιομηχανία, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για  το περιβάλλον, 
υπαγορεΰει, σε όσους έχουν τη δυνατότητα, την 
ανάγκη αναζήτησης χώρων διαβίωσης ή ανα
ψυχής μακριά από το υποβαθμισμένο τοπίο.

O χαρακτήρας 
των συνοικιών: 

■παράγοντες 
διαμόρφωσής τους



Θεσσαλονίκη

Κατά κανόνα, στη φάση της εκβιομηχάνι
σης, τα  λαϊκά πρ ο ά σ τια  συνδέονται με τις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις «οχλη
ρές» δραστηρ ιότητες. Κ άπο ιες αστικές π ε 
ριοχές εξάλλου, μέσα από την αρχιτεκτονική 
των κτιρίων τω ν επιχειρήσεων, τραπεζώ ν και 
συναφώ ν δραστηριοτήτω ν που φιλοξενοΰν, 
αντανακλοΰν το κΰρος και την αισθητική των 
εκπροσώπων της νέας επιχειρηματικότητας. 
Ό τ α ν  υπάρχουν οι κατάλληλες π ρ ο ϋ π ο θέ
σεις, οι πλέον ευκατάστατοι κάτοικοι της π ό 
λης, ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο  της 
εποχής, επιδιώκουν να εγκατασταθοΰν σε χώ 
ρους που εξασφαλίζουν όχι μόνο καλΰτερη 
πο ιότητα  ζωής, αλλά και δυνατότητες κοινω
νικής προβολής. Υπό τις συνθήκες αυτές ο 
χαρακτήρας τω ν συνοικιών που προέκυψ αν 
από τη βιομηχανική επανάσταση απηχεί το 
κυρίαρχο κριτήριο διάκρισης της εποχής, το 
οικονομικό, αφήνοντας άλλα, παραδοσιακά, 
κριτήρια σε δεΰτερη μοίρα.

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να  ασχολη- 
θοΰν οι μαθητές με την παραπάνω  θεματική 
στην περ ίπτω σ η  μιας πόλη ς με διαχρονικά  
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, όπω ς η Θ εσσα
λονίκη. Χτισμένη στο μυχό του Θ ερμαϊκοΰ, 
από το 300 μ.Χ. περίπου, όταν έγινε έδρα του 
Γαλερίου, η πόλη αναδεικνΰετα ι αρχουσα  
των δυτικώ ν θεμάτων και μήτηρ των εσπε- 
ρίων, πόλις μ εγά λη  και πρώτη τών Μ ακεδό- 
νων, δεΰτερη μόνο μετά τη βασιλεΰουσα, κό
σμος της Ε λλά δο ς  και Ευρώ πης οφθαλμός, 
το σημαντικότερο αστικό κέντρο του ελλαδι- 
κοΰ χώρου κατά τους βυζαντινοΰς χρόνους.3

Π έρα  από το ρόλο της ως εκκλησιαστικού 
κέντρου η θεοφρονρητος, φιλόχριστος, μαρ- 
τυρ ο φ νλα κ το ς  πόλη του Αγίου Δημητρίου, 
όπου συνέρρεαν π ισ το ί πα νταχόθεν  της 
ο ικουμένης εκ περάτω ν γης, αποτελοΰσε 
σπουδαίο  εμπορικό και οικονομικό κέντρο. 
Ή δ η  το 10ο αι. παμμιγής τις οχλος άεί πε- 
ριεστο ίχει τα ς  ά γυ ια ς  τών τε αυτοχθόνω ν  
και τών αλλω ς επιξενουμένω ν, ώς ευχερέ- 
στατον είναι ψάμμον παράλιον εξαριθμεΐν η 
τους την ά γο ρα ν  δ ιο δενο ντα ς και τών σ υ 
ναλλα γμά τω ν πο ιουμένους την μέθοδον. 
Έ ντεϋθ εν  χρυσίου και άργυρ ίου  και λίθων

τιμίων π α μπληθ είς  θησαυροι και πολλοΐς  
εγίνοντο, και τα εκ Σηρών υφάσματα  ώς τα 
εξ ερίων τοΐς αλλοις επινενόητο. Π ερι γαρ  
τών αλλων υλών, χαλκοϋ  και σι
δήρου, κασσιτέρου  τε και μολν- 
βδου και υέλου, οίς αι δια πυρος

O ρόλος της 
εκβιομηχάνισης

τέχνα ι τον βίον συνέχουσι, και μνησθηναι

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός της Ανατολής

Κτίρια γραφείων της Γαλλικής Εταιρείας 
Κατασκευής και Εκμετάλλευσης Λιμένος. 
Βρίσκονταν στην οδό Σαλαμινος

Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας Ηλεκτροφωτισμού. 
Στο βάθος, ο Λευκός Πύργος
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Οδός Πύργων

μόνον παρέλκον ηγοΰμαι, τοσοντω ν οντων 
ώς άλλην τινα δννασθα ι πόλιν δ ι’ αυτώ ν  
δομεϊσθαι και άπαρτίζεσθαι.4 Σ τη  Θ εσσα

λονίκη, μυρίω ν εθνών πληθ ονση  συγκε
ντρώ νονταν κάθε χρόνο, κατά τα  Αημήτρια, 
έμποροι από όλη την οικουμένη, ενώ η πόλη 
χαρακτηρίζεται καταφύγιο προσφυγώ ν ήδη 
από τα  βυζαντινά χρόνια , όταν ο Ν ικηφ ό
ρος Χ ούμνος παρατηρεί ότι ου δεις απολις, 
μέχρ ις αν ή τών Θεσσαλονικέων η πόλις.5 
Π ρόκειται για  ένα ρόλο που θα εξακολουθή
σει να  π α ίζε ι η νύμφη του Θ ερμαϊκού και 
κατά  τους επόμ ενους αιώ νες, όταν, μετά 
την κατάληψή της από τους Ο θωμανούς, θα 
εγκατασταθούν σ ’ αυτή μαζικά Εβραίοι κα
ταδιω γμένοι από τη Αύση, αλλά αργότερα 
και Έ λληνες πρόσφυγες, θύματα αυτοί της 
Ανατολής.

Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ ά  Ζ η τ η μ α τ α

Οργάνωση του σχεδίου εργασίας (project)

Άποψη του εκτός των ανατολικών τειχών χώρου

I Δτατνπω σ/ τον θέματος
«Π αραδοσιακές και νέες συνοικίες της π ό 
λης κατά τη μετάβαση από το 19ο στον 20ό 
αιώνα».

I Π ι/γές αφόρμι/σι/ς
Μ νημεία που μαρτυρούν τη συνύπαρξη δια
φορετικώ ν πολιτισμικώ ν ομάδων, τα  κατά
λο ιπ α  τω ν τειχώ ν, ονομασ ίες συνοικιών, 
μνημεία του βιομηχανικού παρελθόντος κτλ.

I Σ κοποί
1. Ν α  γνωρίσουν οι μαθητές το διαχρονικό 

πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης.
2. Ν α  κατανοήσουν τους πα ρά γοντες που 

διαμορφώνουν το χαρακτήρα της συνοι
κίας.

3. Ν α  αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης 
τεκμηρίων για  το ιστορικό κέντρο και τον 
ευρύτερο χώρο.

4. Ν α  αποκτήσουν κριτήρια ερμηνείας της 
φυσιογνωμίας της συνοικίας όπου ζουν.
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I Άξονες
Από τους πολλούς άξονες που θα μπορούσαν 
να  αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας επιλέ
γουμε ενδεικτικά τους παρακάτω:
1. Π αράγοντες διαμόρφωσης της πολυπο- 

λιτισμικότητας της πόλης.

2. Ο ι συνοικίες εντός τω ν τειχώ ν και οι π α 
ράμετροι διαμόρφω σης του χαρακτήρα 
τους.

3. Ο ι επ ιπτώ σ εις του εκσυγχρονισμού στο 
χαρακτήρα της συνοικίας.

n >  Ανάπτυξη των αξόνων σε δραστηριότητες

Παράγοντες διαμόρφωσης της πολυπολιτι- 
σμικότητας της πόλης

1. Ν α  διαμορφώσετε χρονολόγιο των σημα
ντικότερω ν σταθμών της αστικής ισ το
ρίας της Θεσσαλονίκης.

2. Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες για  τις 
συνθήκες υπό τις οποίες εγκαταστάθηκε 
στην πόλη το εβραϊκό στοιχείο και για τις 
περαιτέρω τύχες του (κοινωνική, πολιτισμι
κή, οικονομική, πολιτική δραστηριότητα).

3. Ν α  απεικονίσετε στο χάρτη τις συνδέσεις 
της Θεσσαλονίκης στο δίκτυο συγκοινω
νιών κατά το β' μισό του 19ου αι.

4. Ν α  εντοπίσετε μνημεία του θρησκευτικού, 
οικονομικού, πολιτικού παρελθόντος, που

Οι συνοικίες εντός των τειχών και οι παράμε
τροι διαμόρφωσης του χαρακτήρα τους

1. Ν α  αποτυπώ σ ετε στο σημερινό αστικό 
χάρτη την περιτείχιση της πόλης.

2. Α πό παλιές απεικονίσεις του εντός των 
τε ιχώ ν αστικού χώρου να  εντοπίσ ετε 
στοιχεία ενδεικτικά τω ν χρήσεών του.

3. Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες για την 
κατανομή των διάφορων ομάδων του πλη
θυσμού στον εντός των τειχών αστικό χώρο 
και τις εκεί δραστηριότητες επ ί Τουρκο
κρατίας. Ν α  συλλέξετε απεικονίσεις μνη
μείων των επί μέρους συνοικιών.

Το Μπεζεστένι

τεκμηριώνουν την πολυεθνικότητα της 
πόλης. Συλλογή φωτογραφιών.

5. Ν α  συγκεντρώσετε τοπωνύμια συνοικιών 
που απηχούν την  πολυπολιτισμικότητα  
της πόλης.

6. Ν α  συγκεντρώσετε στοιχεία για την εξέλιξη 
της πληθυσμιακής σύνθεσης της πόλης μέ
χρι τα τέλη του 19ου αι. Ν α  σχολιάσετε.

Καταστήματα στην Εγνατια Οδό (νότια πλευρά), 
στο ύψος της διασταύρωσης με τη σημερινή 
Ίωνος Δραγούμη. Λήψη των αρχών του 20ού αιώνα
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4. Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες για  την 
αυτοδιοίκηση τω ν κοινοτήτω ν της πόλης 
και γ ια  τα  εκ π α ιδευτικ ά  ιδρΰματα  που 
αυτές διαχειρίζονταν. Ν α  συζητήσετε.

5. Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες γ ια  τα 
τυ π ο γρ α φ ε ία  που λειτοΰργησ αν στην 
πόλη κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις 
εκδόσεις και τη γλώσσα τους. Ν α  συζη
τήσετε.

6. Ν α  συντάξετε κατάλογο τω ν χριστιανι
κών ναώ ν που μετατράπηκαν σε τζαμιά 
και α ντίσ τροφ α , ή άλλων λατρευτικώ ν 
χώρων που άλλαξαν χρήση.

Λιμάνι: Έργα επέκτασης

Οι επιπτώσεις του εκσυγχρονισμού στο χα
ρακτήρα της συνοικίας

1. Ν α  αναζητήσετε στο Κ .Ι.Θ . πλη ροφ ο
ρίες και εικόνες για  τις πρώ τες σιδηρο
δρομικές εγκαταστάσεις.

2. Ν α  συγκεντρώσετε από τη βιβλιογραφία 
πληροφορίες για  τα  λιμενικά έργα της τε
λευταίας οθωμανικής περιόδου.

3. Ν α  αναζητήσετε στη βιβλιογραφία και 
τα  τοπ ικ ά  κέντρα έρευνας και μελέτης 
πληροφ ορίες και εικόνες γ ια  τ ις  σημα
ντικότερες τεχνολογικές υποδομές που 
διαμορφώθηκαν στον αστικό και περ ια 
στικό χώρο κατά την εξεταζόμενη περ ίο 
δο. Ν α  συζητήσετε τις επ ιπτώ σεις τους 
στο χα ρακτήρα  τω ν π ερ ιο χώ ν  εγκα τά 
στασής τους.

4. Ν α  συγκεντρώσετε από  τη βιβλιογραφία 
και τη λογοτεχν ία  πληροφ ορίες γ ια  την 
α νάπτυξη  της συνο ικ ίας τω ν  Εξοχώ ν, 
την  αρχιτεκτονική και την  αρχική χρή 
ση των «πΰργων», καθώς και για  την πλη- 
θυσμιακή της εξέλιξη (βλ. και παράλληλα 
κείμενα).

5. Ν α  συγκεντρώσετε κείμενα αναφερόμε- 
να  στον τρόπο  ζωής τω ν κατοίκω ν των 
πΰργων, καθώς και για  τη ζωή των λαϊκών 
στρωμάτων της πόλης.

III Ενδεικτική σΰνθεση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του άξονα 3
Οι επιπτώσεις του εκσυγχρονισμοί στο χαρακτή
ρα της συνοικίας

Αν από το παράδειγμα της Κέρκυρας αναδεί- 
χθηκε ο ρόλος της ανέγερσης οχυρώσεων 

στη διαμόρφωση του αστικοΰ χώρου, η Θεσσα
λονίκη του τέλους του 19ου αι. μας παρέχει ένα 
αντίστροφο παράδειγμα, αυτό της διαμόρφω
σης των συνοικιών μετά την κατεδάφιση του 
κλοιοΰ των οχυρώσεων. Ό π ω ς  είναι γνωστό, η 
πόλη της Θεσσαλονίκης κατά το μεγαλΰτερο 
μέρος της οθωμανικής κυριαρχίας ορίζεται από 
τον οχυρωματικό περίβολο, ενώ ο πληθυσμός

της συγκροτείται απο τρια στοιχεία, το μου
σουλμανικό, το εβραϊκό και το χριστιανικό. Αυ
τή η σΰνθεση αποτυπώθηκε στο χαρακτήρα των 
συνοικιών, όπου διαμορφώθηκε η τοπογραφία 
των τριών κοινοτήτων, με την πολιτικά κυρίαρ
χη, τη μουσουλμανική, εγκατεστημένη στις 
προνομιοΰχες περιβαλλοντικά περιοχές του 
αστικοΰ χώρου. Πρόκειται για μια φάση της 
ιστορίας της πόλης κατά την οποία οι συνοικίες 
έχουν αποκρυσταλλωμένους χαρακτήρες με βα
σικό κριτήριο το θρησκευτικό -  εθνοτικό.

Το κριτήριο αυτό παΰει να υφίσταται και η
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στατική αυτή κατάσταση μεταβάλλεται από τα 
τέλη του 19ου αι., όταν τμήματα των τειχών 
κατεδαφίζονται, σε μια εποχή που η πόλη περ
νά σε φάση εκσυγχρονισμού και εκβιομηχάνι
σης. Τ ο 1870 αρχίζουν τα έργα διαμόρφωσης 
του λιμανιού, ενώ από το 1872 η πόλη αρχίζει 
να συνδέεται σιδηροδρομικά με τα Βαλκάνια, 
την κεντρική Ευρώπη, και το 1896 με την Κων
σταντινούπολη. Ο ι νέες συνοικίες εκτός τει
χών διαμορφώνονται, από την άποψη της πλη- 
θυσμιακής σύνθεσης, με νέα κριτήρια, εκείνα 
που υπαγορεύουν οι αξίες και οι ανάγκες της 
βιομηχανικής εποχής. Από την άποψη, εξάλ
λου, της χωροθέτησης των νέων συνοικιών, οι 
εξελίξεις υπαγορεύονται από τα λεγόμενα «με
γάλα έργα», το σιδηρόδρομο και το λιμάνι, αλ
λά και από τις δουλείες της τοπογραφίας (χεί
μαρροι, ρέματα, έλη) και της προϋπάρχουσας 
χρήσης γης (νεκροταφεία, στρατόπεδα κτλ.).

Ο  σχηματισμός των εκτός των τειχών νο
τιοδυτικών προαστίων, που διακρίνονται για 
το βιομηχανικό και εμπορικό χαρακτήρα 
τους, πρα γμ α τοπο ιείτα ι, μεταξύ άλλων, με 
την οικοπεδοποίηση ζωνών γύρω από το σι
δηροδρομικό σταθμό που δημιουργείται κο
ντά  στο λιμάνι, στη δυτική έξοδο της πόλης. 
Ακολουθείται δηλαδή ο κανόνας σύμφωνα με 
τον  οποίο  η βιομηχανία  εγκαθίσταται σε 
πρώτη φάση και κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της στις εξόδους των πόλεων, καθώς προσελ- 
κύεται από την  εκεί ύπαρξη μεγάλων και 
φθηνών γη π έδω ν.6 Μ εταξύ του βιομηχανι
κού τοπίου και της παραδοσιακής τους κα
τοικίας είναι υποχρεω μένοι να  ζουν και να 
διακινούνται οι βιομηχανικοί εργάτες και οι 
λιμενεργάτες. Πρόκειται για  τη συνοικία «Λι
βάδι» (Τσαιρ), όπου ακόμα και σήμερα δια
τηρούνται λείψανα αυτών των δραστηριοτή
των, όπως ο παλαιός σιδηροδρομικός σταθ
μός, που δημιουργήθηκε σε μια χέρσα έκτα
ση και διαμόρφωσε με την παρουσία του μια 
συνοικία με χαρακτηριστικά  κτίρια αποθη
κών, μηχανοστάσια, γραφεία , επ ισκευαστι
κούς χώρους και τα  συναφή. Α ίσθηση της 
ατμόσφαιρας της εποχής αποπνέουν και τα 
λείψ ανα τω ν βιομηχανιών, όπω ς του ζυθο

ποιείου και παγοποιείου «Όλυμπος», του νη
ματουργείου «Τόρρες», του εργοστασίου φω
ταερίου κ.ά. Ά λλες εγκαταστά- γ—------------------- —

, Εκσυγχρονιστικές
σεις της εποχής, οπως τα κτίρια ο>’ Λ ’ ' παρεμρασεις
τω ν σ ιδηροδρομικώ ν σταθμών -------------------------
Κωνσταντινουπόλεως και Salonique-Ville, το 
καπνεργοστάσιο και οι καπναποθήκες της 
εταιρείας «Regie», δεν υπάρχουν πια.

Σπίτι με χαρακτηριστικό «σαχνισι»

Η εκτός του ανατολικού τείχους περιοχή



Στη δυτική ζώνη της παραλίας, το λιμάνι 
διευρΰνεται και εκσυγχρονίζεται με τις νέες 
αποβάθρες, τα  κτίρ ια  αποθηκώ ν, τα  τελω
νεία  και τα  ναυτιλιακά γραφεία, ενώ η συνά
φ εια  τω ν εκεί δρασ τηριοτήτω ν με εκείνες 
της περ ιοχής του σιδηροδρομικοΰ σταθμοί: 
ομογενοποιεί σε σημαντικό βαθμό το χαρα-
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Καπνεργοστάσιο και καπναποθήκες της Regie 
στη δυτική πόλη

Δυτική πόλη: Ζυθοποιείο «Όλυμπος»

Η Οθωμανική Αυτοκρατορική Τράπεζα, 
πριν από το 1903

κτηρα τω ν δΰο χώρων. Εσωτερικά του λιμα- 
νιοΰ, σε κοντινή απόσταση από τους χώρους 
του μόχθου και των μηχανών, στη συνοικία 
των «Φράγκων», αναπτΰσσονται τραπεζικά 
καταστήματα, με κυριότερη την Οθωμανική 
Αυτοκρατορική Τ ράπεζα , καθώς επίσης ση
μαντικές εμπορικές επ ιχειρήσεις, αλλά και 
μια έπαυλη της οικογένειας Αλλατίνη.

Ό μ ω ς  και η υπόλοιπη  ζώνη τη ς π α ρ α 
λίας επ η ρεά ζετα ι ως π ρος το χα ρακτήρα  
της από τις νέες οικονομικές πραγματικότη
τες. Καθώς το λιμάνι επεκτείνετα ι και δ ια
μορφώ νεται η σημερινή π λ α τε ία  Ελευθε
ρίας, ο περ ιβάλλω ν χώ ρος γ ίνετα ι π ρ ο νο 
μιακός για  επ ιχειρήσεις αναψυχής και ξενο
δοχείω ν, όπω ς το «Ό λυμ πος Π αλάς», κέ
ντρο  κοσμικής ζωής, το «Ξ ενοδοχείο  της 
Αγγλίας» και το «Splendit». Ανατολικότερα 
της σημερινής π λ α τε ία ς  Α ριστοτέλους, ο 
παραλιακός χώρος χρησιμοποιείται για  την 
ανέγερση προνομιακών κατοικιών. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι ολόκληρος ο χώρος της παρα
λίας απέφυγε την εισβολή της βιομηχανίας, 
καθώς στο ΰψος της σημερινής μητρόπολης 
δημιουργήθηκε το εργοστάσιο «Σαϊάς». Στο  
εσωτερικό, εξάλλου, η οδός Βενιζέλου, μετά 
την  κατεδάφ ισ η  τω ν παραθαλάσ σ ιω ν τε ι
χών, εξελίσσεται σε κεντρικό εμπορικό δρό
μο της πόλης.

Κατά την εποχή αυτή κατεδαφίζεται και 
το νότιο τμήμα του ανατολικοΰ τείχους για 
τη δημιουργία της οδοΰ Χαμιδιέ, ενός δρό
μου με κτίρια πολυτελή, προξενεία  και τρά
πεζες, που δίνουν στην περιοχή κοσμοπολί
τικο χαρακτήρα. Η  Χαμιδιέ άρχιζε από την 
πλα τεία  Σ υντρ ιβανίου  και κατέληγε στο 
Λευκό Πΰργο, περιοχή στην οποία  εγκατα
στάσεις, όπως το θέατρο του κήπου (1905), 
την  καθιερώ νουν ως κέντρο καλλιτεχνικής 
ζωής, αλλά και αναψυχής. Κ άπως ανατολι
κότερα  θα δημ ιουργηθοΰν στις αρχές του 
20οΰ αιώνα οι εγκαταστάσεις της βελγικών 
συμφερόντω ν Η λεκτρικής Ε τα ιρείας Θ εσ 
σαλονίκης.

Μ ετά την κατεδάφιση τμήματος των ανα
τολικών τειχώ ν για  τη δημιουργία της οδοΰ
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Χαμιδιέ, οι οικονομικά ευκατάστατοι κάτοι
κοι της πόλης όλων τω ν εθνικών ομάδων 
-έμποροι, βιομηχανοι, διπλωμάτες, αξιωμα- 
τοΰχο ι- αποκτοΰν τη δυνατότητα ανέγερσης 
κατοικιών σΰμφωνα με τα διεθνή για την τάξη 
τους πρότυπα, στις λεγάμενες «εξοχές». Εκεί 
επιλέγουν να χτίσουν πολυτελείς και επιδει
κτικές κατοικίες, τους «πΰργους», αρχικά θε
ρινές αλλά σΰντομα μόνιμες, αρκετά μέλη της 
οικονομικής και διοικητικής ελίτ της πόλης, 
ανεξαρτήτως εθνότητας. Π ρόκειται γ ια  μια 
«φυγή», η οποία, καθώς τα νέα συγκοινωνια
κά μέσα το επ ιτρέπουν, συμπαρασΰρει όλο 
και περισσότερους αστοΰς. Αυτή η κίνηση θα 
μετατρέψει σε μικρό διάστημα τις «εξοχές» σε 
ένα προάστιο με χαρακτήρα κοσμοπολίτικο 
και χαρακτηριστική επιδεικτικότητα στην αρ
χιτεκτονική τω ν «πΰργων», αλλά και στον 
τρόπο ζωής των ενοίκων.

Οι όροι «εξοχές» και «πΰργοι» με τις συν
δηλώσεις τους εκφράζουν εΰγλωττα τους τρό
πους με τους οποίους προσλαμβάνουν το χα
ρακτήρα της νέας συνοικίας τα  ευρΰτερα 
στρώματα του πληθυσμοΰ της πόλης. Ο  πρώ
τος δηλώνει ένα χώρο μακριά από το θορυβώ
δες καθημερινό περιβάλλον της εντός των τει
χών πόλης, ένα χώρο αναψυχής, όχι μόνο για 
όσους κατοικοΰν εκεί, αλλά και για τους κατοί
κους της πόλης που αναζητοΰν ένα χώρο, 
προσωρινής έστω, απαλλαγής από το καθημε
ρινό αστικό περιβάλλον. Είναι ο τόπος περι
πάτου, με τα  αναψυκτήρια, τα  δέντρα κτλ., 
προορισμός μιας «εκδρομής», τόσο αναγκαίας 
για τον άνθρωπο της πόλης. Ο  όρος «πΰργοι» 
εξάλλου απηχεί την εντΰπωση που προκαλεί η 
επιδεικτική αρχιτεκτονική των κατοικιών αυ
τών στην ψυχή των λαϊκών στρωμάτων, που 
τις συγκρίνουν με τα συνήθη, εντός των τει
χών, ενδιαιτήματα των κοινών ανθρώπων. Εΰ- 
λογα λοιπόν η απόκτηση κατοικίας στην π ε
ριοχή των εξοχών γίνεται για αρκετοΰς κατοί
κους της πόλης ένα όνειρο, καθώς η εγκατά
σταση σ’ αυτή συνεπάγεται, πέρα από τις δια
φορετικές συνθήκες ζωής, την επιβεβαίωση του 
κοινωνικοΰ κΰρους. Σΰντομα λοιπόν η περιο
χή των εξοχών θα οικοπεδοποιηθεί και η νέα

χ. h

Το «Μέγα Ξενοδοχείον της Αγγλίας» στην πλατεία
Ελευθερίας, 1900

Η Δημοτική Πινακοθήκη

συνοικία, η Χαμιδιέ, θα αναδειχθεί σε χώρο με 
μεγάλο πληθυσμιακό φορτίο.

Σήμερα οι «πΰργοι», όσοι σώζονται μέσα 
στις ατέλειωτες στοιχισμένες πολυκατοικίες, 
δεν χρησιμοποιοΰνται ως κατοικίες· η παρουσία 
τους όμως, πέρα από γραφική, μπορεί να γίνει 
και διδακτική. Ο  σΰγχρονος άνθρωπος, αντί να 
προσπαθεί να απομακρυνθεί από το «οχληρό» 
αστικό περιβάλλον, χρειάζεται να το οργανώνει 
και να το διαχειρίζεται με τρόπους που θα το κά
νουν λιγότερο απρόσωπο, ένα χώρο φιλικό, ελ
κυστικό και ανθρώπινο, το δικό του χώρο.
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Οι Πύργοι, οΐτινες φαίνονται μεν προά- 
στειον, χωριζόμενον από της πόλεως διά του 
Εβραϊκού νεκροταφείου, αποτελούν όμως μέρος 
αυτής, ως θερινή μάλλον αριστοκρατική συνοι
κία, είναι ο προσφιλέστερος περίπατος των Θεσ- 
σαλονικέων. Είναι τα Πατήσια ή το Φάληρον των 
Αθηνών, το προάστειον εκείνον, το τελείως ευ- 
ρωπαϊκόν την όψιν.
Πλήθη κόσμου, ρεύματα ανθρώπινα πάσης φ υ
λής και φυσιογνωμίας, εκ των οικούντων την νέ- 
αν εκείνην Βαβυλώνα, διαχύνονται εις την νέαν 
προκυμαίαν. Άλλοι περιδιαβάζουσιν, άλλοι ανα
παύονται εις τα λαμπρά και ευρωπαϊκώτατα αυ
τής καφεία και ζυθοπωλεία, πολλοί δε διευθύνο
νται εκείθεν εις τους πύργους χάριν περιπάτου. 
Υπάρχουν λεωφορεία (Omnibus), κυκλοφορού- 
ντα μέχρι της μίας μετά το μεσονύκτιον, από της 
προκυμαίας μέχρι του Παραδείσου των Πύργων. 
Η άποψης των πύργων είναι μεγαλοπρεπής. Υψη- 
ρεφή και πολυτελή μέγαρα, κομψότατα και βα- 
ρυδάπανα έργα της νεωτέρας αρχιτεκτονικής και 
κήποι μεγάλοι, κατάφυτοι και δροσερώτατοι, κεί- 
νται ένθεν και ένθεν της ευρυτάτης οδού. Ωραία 
πεζοδρόμια, περικαλλυνόμενα υπό αειθαλών 
δενδροστοιχιών κοσμούσιν αυτήν και τέρπουσι 
τους διαβάτας.
Έκαστον των μεγάρων έχει αντικρύ επί της πα
ραλίας λουτρώνα ιδιαίτερον πολυτελή, εν ω λού
εται εις διαυγεστάτην θάλασσαν ο άρχων του με
γάρου, συγκοινωνών μετ’ αυτού διά χαλικοστρώ- 
του διαδρόμου και γεφύρας εξ-οκτώ μέτρων μή

Έπαυλη Καπαντζή

κους. Οι επιθαλάσσιοι αυτοί λουτρώνες περιβάλ
λονται υπό κιγκλιδωτών εξωστών, στεγάζονται 
δε υπό αναπαυτικωτάτων δωματίων. Εκεί επάνω 
μετά την δύσιν του ηλίου ή κατά τας σεληνοφώ- 
τους νύκτας, υπό ορίζοντα γραφικώτατον, εις τας 
δροσεράς πνοάς των λεπτών ζεφύρων, εν ω κα
ταθέλγει η θέα του, ως πλαξ παμμεγίστη αργύ
ρου, μαρμαίροντος Θερμαϊκού, κάτωθι δε κυμά
τια φλοισβΐζοντα, παΐζουσιν εις την αμμώδη 
ακτήν, ως φιλοπαΐγμονες και αφελείς έρωτες, οι 
μεγαλοπρεπείς αυθένται των Πύργων διέρχονται 
ηδίστας ώρας, ροφώντας δρόσον ζωογόνον και 
γλυκυτάτην, μεθυστικάς καπνοσύριγγας, καφ έ
δες της Υεμένης, μελίκρανα και άλλα αναψυκτι
κά ων βρΐθουσι τα πλούσια αυτών μέγαρα.
Τα πεζοδρόμια και η λεωφόρος εν γένει γέμουσι 
κόσμου ποικίλου, όστις μετά των λεωφορείων, 
των αμαξών και ίππων αποτελεί δαιδάλειον πα
νόραμα. Εκάστη φυλή, τάξις, ηλικία και γένος, 
εκάστη ενδυμασία, στολή και χρώμα, εκάστη 
γλώσσα, εκάστη ιδιορρυθμία και καλαισθησία 
έχουν εκεί τους αντιπροσώπους των. Εν τη παν
σπερμία εκείνη λαλούνται όλαι αι γλώσσαι της 
γης, διότι εις την Θεσσαλονίκην δύνασθε να εύ- 
ρητε όλας τας φυλάς του κόσμου, πλην της κινε
ζικής. Αληθής κοινωνικός κυκεών!
Τα μέγαρα των Πύργων είναι μεγάλα και εξαίσια 
οικοδομήματα, είναι δε τα πλείστα θεριναΐ κατοι
κία! των ιδιοκτητών αυτών. Θαυμάζει τις κομψό- 
τατον, μεσαιωνικού ρυθμού μέγαρον φέρον εν τη 
εξωθύρα μεγάλοις χρυσοίς ψηφΐοις την επιγρα
φήν: Chateau σιοη b o n h eu r εις άλλον παρέκει, 
νεω τέρας αρχιτεκτονικής, αναγιγνώσκει παρο- 
μοίαν, Villa mon plaisir. Εις άλλο περαιτέρω, λα- 
μπρότερον, άλλην: Villa Ida, και εις άλλα, άλλας. 
Διακρΐνεται δε εν Εβραϊκόν διά την ανώμαλον 
και λίαν ιδιότροπον στέγην του, μέγαρον, πολλα- 
χού επίχρυσον.
Ό λα τα μέγαρα των Πύργων περιβάλλονται και 
κατακοσμούνται από ευρυτάτους χλοερούς και 
βαθυσκίους κήπους, με δεξαμενάς και τεχνητά 
αναβρυτήρια και πίδακας με καλλικέλαδα και 
καλλίμορφα πτηνά εν κλωβοίς βαρυτΐμοις, με 
δένδρα υψηλά και ολοπράσινα και παραδείσιους 
ανθώνας, υπό την ακοίμητον επιμέλειαν πολυ
πληθών κηπουρών και δούλων του μυριοπλούτου 
εκείνου αρχοντολογίου. Υπηρέται, θυρωροί, εδώ
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και εκεί, καθαρίζουν αενάως τους εκ πολυχρώ- 
μων ψηφιδω τώ ν κεκοσμημένους και εστρωμέ- 
νους διαδρόμους και προαύλια, ώστε να λάμπουν 
εκ καθαριότητος, ποτίζουσι και περιποιούνται τα 
δένδρα, τους θάμνους και τους ανθώνας εν οις 
θάλλουν τα ευω δέστερα, τα ευχροώ τερα, τα 
σπανιώτερα άνθη του κόσμου. Και όταν ο οφθαλ
μός του διαβάτου εκτείνεται εις τους ανθοστολί- 
στους και ευώδεις εκείνους παραδείσους, εις το 
ηδυπαθές βασίλειον των χρωμάτων, της δρόσου 
και της ζωής, βυθίζονται εις ηδονήν και νάρκην 
γλυκυτάτην και δεν θέλει ν’ ανασπασθή εκείθεν 
ποτέ, νομίζων, ότι τρυφά εις τους κήπους της Κα- 
λυψούς ή της Λαίδος.
Τα μέγαρα αυτά ανήκουν εις βαθυπλούτους 
Τούρκους, Εβραίους, Ευρωπαίους, Έλληνας και 
άλλους. Αλλά τα μεγαλοπρεπέστερα αυτών είναι 
τα μέγαρα των Σαρνώ, Καρόλου Ασλάν, Δειρλάν

«Εξοχές»

Αμντουλά, Αλφρέδου Άμποτ, Χαμδή μπέη, Αλλα- 
τίνη, Μοδιάνων, Κλ. Χατζηλαζάρου και Αχμέτ 
Κερίμ εφέντη.

Δ. Βαρδουνιώτης, «Οι πύργοι», 
στο Ημερολόγιο του Σκόκου, 1893.

«Εξοχές», Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας
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νας «κανόνας» της ιστορικής γεω 
γρ α φ ία ς1 θέλει τα  σημαντικά λιμά
νια  να  αποτελοΰν όχι μόνο κόμβους 
των θαλάσσιων συγκοινωνιών, αλλά 
και απολήξεις χερσα ίω ν δρόμων 

μιας εκτεταμένης ενδοχώ ρας.2 Φυσικά, κάθε 
κανόνας έχει και εξα ιρέσεις, καθώς, πέρα  
από τον καθοριστικό ρόλο της γεωγραφίας, 
συχνά η ιστορική συγκυρία αποδεικνΰεται 
εξίσου καθοριστικός παράγοντας για  τη δη
μιουργία μεγάλων λιμανιών. Α σφαλώς το 
φαινόμενο της αστικής ανάπτυξης στις περ ι
πτώ σεις αυτές έχει ημερομηνία λήξης, αυτή

Άποψη της Σύρου, όπως απεικονίζεται 
σε γκραβούρα του 19ου αι.

ι< II

Δημαρχείο Ερμούπολης. Έργο του Γερμανού 
αρχιτέκτονα E. Τσίλερ

κατά την οποία  οι συγκυριακοί παράγοντες 
θα πάψουν να λειτουργοΰν.

Η  Σΰρος, ένα μικρό νησί των Κυκλάδων 
στο σταυροδρόμι της ανατολικής Μεσογείου, 
πληροΰσε ανέκαθεν μόνο την πρώτη από τις 
προϋποθέσεις του κανόνα που προαναφέρ- 
θηκε, καθώς κατείχε μια εξαιρετικά ευνοϊκή 
θέση ως π ρος τους άξονες τω ν θαλάσσιων 
συγκοινω νιώ ν.3 Ό μ ω ς , π α ρά  την  κομβική 
αυτή θέση στο παραδοσ ιακό  σΰστημα συ
γκοινωνιών, ποτέ δεν είχε αναπτυχθεί στη 
Σΰρο ένα μείζον αστικό κέντρο.

Κ ατά την εποχή  της Τουρκοκρατίας, η 
ιδιότητα του κατακτημένου συνεπαγόταν για 
τους Έ λληνες ποικίλες εξαρτήσεις, γεγονός 
που τους ανάγκαζε να εργάζονται πρώτα και 
κΰρια για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
των κυριάρχων, εντασσόμενοι στα εμπορο
ναυτιλιακά κυκλώματα που διαχειρίζονταν το 
κρατικό εμπόριο. Ό μω ς, από το δεΰτερο μισό 
του 18ου αιώνα η άνοδος της διεθνοΰς ζήτη
σης για την αγροτική παραγωγή της Ανατολής 
ευνόησε τους Έλληνες εμποροναυτικοΰς,4 δί
νοντας ώθηση στην αΰξηση του αριθμοΰ ελλη
νικής ιδιοκτησίας πλοίων. Ιδιαίτερα σημαντι
κή για τους ελληνικοΰς ναυτότοπους5 είναι η 
περίοδος του έντονου αγγλογαλλικοΰ ανταγω- 
νισμοΰ, που κορυφώθηκε στο διάστημα 1756
1813. Η  προσωρινή απομάκρυνση των γαλλι
κών πλοίω ν από την ανατολική Μ εσόγειο 
έδωσε τη δυνατότητα στα ελληνικά πλοία να 
αναλάβουν τις μεταφορές που μέχρι τότε 
εκτελοΰσαν οι Γάλλοι.

Μ ετά  την  έκρηξη της Ε πανάστασης, η 
καταστροφή της Χίου, το 1822, και των Ψ α 
ρών, το 1824, είχαν ως αποτέλεσμα να  συρ- 
ρεΰσουν στη Σΰρο, που τέθηκε τότε υπό την 
προστασ ία  Γάλλων και Αυστριακών, π ρ ό 
σφυγες από τα  νησιά  αυτά, καθώς και από 
τον ευρΰτερο χώρο του Αιγαίου, άνθρωποι με 
σημαντική εμπειρία στο εμπόριο και τη ναυ
τιλία. Έ τσ ι, συγκροτήθηκε εκεί ένα  ισχυρό 
ναυτιλιακό κέντρο, η Ερμοΰπολη. Α πό το
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όνομα που της έδω σαν οι ο ικιστές της, το 
1826, φαίνεται ότι η νέα  πόλη, που διαμορ
φώθηκε κοντά στο λιμάνι, προσανατολίστη
κε αρχικά στον Κερδώο Ερμη.

Z  « E . W  Μ άντσεστερ αποκαϊούσα» τη
Σύρα οι ξένοι εισαγωγείς βαμβακέμποροι, 
και στον ξακουστό ταρσανά της, όπου και ο 
παππούς μου κι ο πατέρας μου ήταν πρωτο- 
μαστόροι μέσα σ’ ένα ασκέρι από χίλιους

τόσους εργάτες, σκαρώθηκαν κι αρματω
θήκαν χιλιάδες ιστιοφόρα υψηλής ποιότη
τας. Το Νηολόγιο της Σύρας στα 1834-1864 
αριθμούσε 4.103 καράβια, βγαλμένα όλα 
σχεδόν από τα ναυπηγεία της, και τα έσοδα 
απ’ τα Τελωνεία της με τις πελώριες αποθή
κες κάλυπταν σχεδόν όλα τα έξοδα του νεο
σύστατου ελληνικού κράτους. [...]»

Ρίτα Μπούμη-Παππά, Η Χρυσώ, 
Εκδόσεις Καρανάση, 1984.

Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ ά  Ζ η τ η μ α τ α

Οργάνωση του σχεδίου εργασίας (project)

I Δ ιατνπω σ/ τον θέματος
Ο ι προσλαμβάνουσες τω ν μαθητών επ ιτρέ
πουν να προτείνουμε τον τίτλο «Ερμοΰπολη: 
Ναυτιλία και αστική ανάπτυξη το 19ο αιώνα» 
για  το σχέδιο εργασίας που σκοπεΰουμε να 
υλοποιήσουμε.

I Π /γ<  α φ όρμ /σ /ς
Ω ς πηγή αφόρμησης είναι δυνατόν να ληφθεί 
ο προβληματισμός για την προέλευση και τη 
σημασία του ονόματος της Ερμοΰπολης.

I Σ κοποί
1. Ν α  γνωρίσουν οι μαθητές τον ιδιαίτερο 

ρόλο που έπα ιξαν στη διαμόρφωση της 
Ερμοΰπολης κατά τις πρώ τες δεκαετίες 
μετά την  απελευθέρωση η ιστορική συ
γκυρία, η γεωγραφική θέση της Σΰρου, η 
επαγγελματική ενασχόληση με τη ναυτι
λία και το εμπόριο.

2. Ν α  αποκτήσουν δεξιότητες σε θέματα με
λέτης στατιστικών δεδομένων, συλλογής, 
καταγραφής και επεξεργασίας πληροφο- 
ριακοΰ υλικοΰ για τον αστικό χώρο.

3. Ν α  προσεγγίσουν βιωματικά το παρελ
θόν του τόπου τους και να  εκτιμήσουν τη 
σ πουδα ιότητα  και προσφ ορά  του κατά 
τα  πρώ τα  βήματα του νεοσΰστατου ελ- 
ληνικοΰ κράτους.

I Άξονες
1. Π αράγοντες της ναυτιλιακής ακμής και 

κάμψης της Ερμοΰπολης το 19ο αι.
2. Π  αποτΰπωση της ακμής της πόλης στο 

αστικό πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό 
περιβάλλον.

3. Τ ο αστικό πνεΰμα στην πνευματική ζωή 
της Ερμοΰπολης του 19ου αι.

I Ε νδεικτικές ομάόες εργασίας
Ο ι θεματικοί άξονες θα καλυφθοΰν με ομάδες
εργασίας, συγκεκριμένα προσδιορισμένες, οι
οποίες θα αναλάβουν (ενδεικτικά):
• Ν α  ερευνήσουν και να  αξιοποιήσουν το 

σχετικό με το θέμα τους αρχειακό υλικό.
• Ν α  συγκεντρώσουν φωτογραφικό υλικό: 

φω τογραφ ίες από προσω πικά  αρχεία, 
φωτογραφικές συλλογές σε παλαιότερες 
και σΰγχρονες εκδόσεις, επ ιτόπ ια  φωτο
γράφηση οικοδομημάτων ή περιοχών ιδι
αίτερου ενδιαφέροντος (δραστηριότητα 
που πρέπει να  ενθαρρΰνεται) για αντιπα
ραβολή του χθες και του σήμερα. (Τεχνο
λογία, Οικιακή Οικονομία)

• Ν α  ερευνήσουν τον τοπικό τΰπο (συγκε
κριμένης περιόδου, με συγκεκριμένα ερω
τήματα) για να τεκμηριώσουν την κάλυψη 
ενός θέματος, όπως π.χ.: «η απεργία του 
1897: το πριν και το μετά», ώστε να μπο-
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ροΰν να εντάξουν το επιμέρους στο γενικό
τερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής. (Ιστο
ρία, Γλώσσα)

• Ν α  καταγράψουν τους ναυτικοΰς όρους οι 
οποίοι χρησιμοποιοΰνται ακόμη στο νησί. 
(Γλώσσα)

• Ν α  δημιουργήσουν π ίνακες, «πίτες» ή 
διαγράμματα με βάση τα  ευρήματά τους 
έπειτα  από έρευνα σε κάποιο θέμα, π.χ. 
να  διερευνήσουν την καταγωγή τω ν κα
τοίκων της Σΰρου, όπως απηχείται μέσα 
από τα επώνυμά τους. (Οικιακή Ο ικονο
μία, Μ αθηματικά)

• Ν α  εντοπίσουν και να καταγράψ ουν τις 
λογοτεχνικές αναφορές στη Σΰρο του 
19ου αι. (Γλώσσα, Λογοτεχνία)

• Ν α  πάρουν συνέντευξη από κάποιον αρ
μόδιο στο Ν εώ ριο  της Σΰρου, ώστε να 
δοθεί η σημερινή κατάσταση στο ναυπη- 
γοεπισκευαστικό τομέα στο νησί σε αντι
παραβολή με το παρελθόν. Ε πίσης, με 
κάποιον που εργαζόταν στο θέατρο (όπε
ρα) της Σΰρου. (Προφορική Ιστορία)

Π> Ανάπτυξη των αξόνων σε δραστηριότητες

Παράγοντες της ναυτιλιακής ακμής και κάμ
ψης της Ερμοΰπολης το 19ο αι.
1. Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες από τη 

βιβλιογραφία για τη ναυπηγική δραστηριό
τητα στη Σΰρο, τις τεχνικές και τα  επαγ
γέλματα που εμπλέκονταν στη ναυπήγηση 
ιστιοφόρων σκαφών. (Τεχνολογία)

2. Ν α  δημιουργήσετε γλωσσάρι ναυτικώ ν 
όρων που χρησιμοποιοΰνται σήμερα στο 
νησί. (Γλώσσα)

3. Ν α  προσδιορίσετε και να αξιολογήσετε το 
ρόλο του γεωγραφικοΰ παράγοντα  στην 
εξέλιξη της Σΰρου. (Γεωγραφία)

4. Ν α  περιγράψ ετε την ιστορική συγκυρία 
που συνέβαλε ώστε η Σΰρος να παίξει ση
μαντικό ρόλο για την οικονομία του τόπου

Άποψη του Νεωρίου 
και των μηχανουργείων της Σύρου

κατά το 19ο αι. (Ιστορικά γεγονότα, δημο- 
γραφικές συνέπειες, ανθρώπινο κεφάλαιο)

5. Ν α  διερευνήσετε την ονομασία, τη συ
γκρότηση, το μέγεθος και το χαρακτήρα 
της Ερμοΰπολης. Ν α  τη συγκρίνετε με 
ανάλογες πόλεις της Ελλάδας και της Ευ
ρώπης κατά το 19ο αι., με βάση τον πλη
θυσμό και την οικονομική δραστηριότητα. 
(Ιστορία, Γεωγραφία)

6. Ν α  απεικονίσετε στο χάρτη, βάσει των 
πληροφοριών των σχετικών πηγών, τα  συ
γκοινωνιακά δίκτυα (εμπορικοΰς δρό
μους) στα οποία εντασσόταν η Ερμοΰπο- 
λη το 19ο αι. (Γεωγραφία)

7. Ν α  διερευνήσετε την καταγωγή των κα
τοίκων της Σΰρου, όπως απηχείται μέσα 
από τα  επώνυμά τους. Ν α  δημιουργήσετε 
π ίνακες, «πίτες» ή διαγράμματα με τις 
σχετικές επισημάνσεις. Ν α  εντάξετε τα 
ευρήματά σας στο ευρΰτερο ιστορικό 
πλαίσιο το οποίο θα ερμηνεΰσει τις μετα
κινήσεις και την εγκατάσταση των διάφο
ρων ομάδων. (Γεωγραφία, Δημογραφία)

8. Ν α  σχηματίσετε κατάλογο με τους σημα
ντικότερους οικονομικοΰς παράγοντες της 
Ερμοΰπολης κατά το 19ο αι. (Διερεΰνηση 
βιβλιογραφική, τΰπος, αρχειακά έγγραφα)

9. Ν α  επισημάνετε στον τοπικό τΰπο της 
εποχής πληροφορίες που αναφέρονται σε
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επαγγέλματα σχετικά με τη ναυτιλία και 
να  δημιουργήσετε θεματολόγιο. (Ανθρώ
πινο κεφάλαιο)

10. Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες για ναυ
τιλ ιακές επ ιχε ιρή σ εις  τη ς Σΰρου που 
εγκαταστάθηκαν στον Π ειρα ιά . (Ο ικο
νομική Ιστορία)

ΑΞΟΝΑΣ 2

Η αποτύπωση της ακμής της πόλης στο αστικό 
πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον
1. Ν α  δημιουργήσετε φωτογραφική συλλογή 

παλαιών κτιρίων της Άνω πόλης και της 
Ερμοΰπολης. Ν α  διαμορφώσετε κριτήρια για 
την κατηγοριοποίησή τους. (Αρχιτεκτονική)

2. Ν α  δημιουργήσετε μητρώο των νεοκλασι
κών κτιρίων, συλλέγοντας πληροφορίες 
από αρχειακές και άλλες πηγές σχετικά με 
την αρχική χρήση τους, τους αρχιτέκτονες, 
τα δημιουργήματά τους σε άλλες περιοχές 
της χώρας. Π ο ια  η χρήση τους σήμερα; 
(Αρχιτεκτονική, Βιογραφία)

3. Ν α  εντοπίσετε μνημεία της βιομηχανικής

4.

κληρονομιάς της Ερμοΰπολης. Π οιες δρα
στηριότητες αναπτΰχθηκαν σ’ αυτά; Π οια 
η κατάσταση των μνημείων σήμερα; (Αρχι
τεκτονική)
Ν α  προτείνετε μέτρα και κίνητρα για την 
προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη 
της Άνω Χώρας στη Σΰρο. (Περιβάλλον)

ΑΞΟΝΑΣ 3

Το αστικό πνεΰμα στην πνευματική ζωή της 
Ερμοΰπολης του 19ου αι.
1. Π οια  έντυπα εκδόθηκαν στην Ερμοΰπολη; 

Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες για εκδό
τες και τυπογραφεία. (Ιστορία, Εκδοτική)

2. Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες για τους 
πνευματικοΰς δημιουργοΰς και τους καλ
λιτέχνες του 19ου αι. που σχετίζονται με 
τη Σΰρο, καθώς και για την απήχηση του 
έργου τους. (Τέχνες, Βιογραφία)

3. Από τον τΰπο της εποχής και άλλες πηγές 
να συγκεντρώσετε πληροφορίες και φωτο
γραφικό υλικό για την καλλιτεχνική ζωή 
στη Σΰρο το 19ο αι. (Τέχνες)

III Ενδεικτική σύνθεση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του άξονα

Παράγοντες της ναυτιλιακής ακμής και κάμ
ψης της Ερμοΰπολης κατά το 19ο αι.

___«Η Μεσόγειος δεν είναι καν μία θάλασσα, εί
ναι ένα “σύμπλεγμα θαλασσών”: θάλασσες 
κατάμεστες από νησιά, που διακόπτονται από 
χερσονήσους και περιβάλλονται από δαντε
λωτές ακτές. Η ζωή της είναι ανακατεμένη με 
τη ζωή της στεριάς, η ποίησή της είναι περισ
σότερο από το μισό ποιμενική, οι ναύτες της 
κάποιες στιγμές είναι αγρότες. Η Μεσόγειος 
είναι η θάλασσα της ελιάς και των αμπελιών, 
αλλά και των στενών κωπήλατων σκαφών και 
των στρογγυλών εμπορικών πλοίων. Δεν μπο
ρούμε να διαχωρίσουμε την ιστορία της από 
τον στεριανό κόσμο που την περιβάλλει, όπως 
δεν μπορούμε να αποσπάσουμε τον πηλό από 
τα χέρια του τεχνίτη που τον πλάθει».

F. Braudel, η Μεσόγειος, τόμ. Α', 
μτφρ. Κλ. Μιτσοτάκη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991, σσ. 9-10.

Το πλήρωμα του α/π «Τσιροπινάς»

Βασικό ερώτημα: Ποιοι ήταν οι ουσιαστικοί 
παράγοντες που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη 
και την κάμψη της ναυτιλίας της Σΰρου κατά 
το 19ο αιώνα;

Ομάδες εργασίας. Οι δραστηριότητες 1 και 4 
αποτελοΰν αντικείμενο διερεΰνησης μιας ομά
δας εργασίας. Ο ι δραστηριότητες 2, 8 και 10
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αποτελοΰν το θέμα εργασίας της δεΰτερης ομά
δας. Ο ι δραστηριότητες 3, 5, 6 και 7 αποτελοΰν 
το θέμα εργασίας της τρίτης ομάδας, ενώ η 
δραστηριότητα 9 θα απασχολήσει ξεχωριστή 
ομάδα. Επισημαίνεται ότι η δραστηριότητα 7 
(επώνυμα -  καταγωγή) θα μποροΰσε από μόνη 
της να αποτελέσει ένα μικρό σχέδιο εργασίας.

- i f r j

Άποψη του λιμανιού της Σύρου

Το παλαιότερο κτίριο 
του Νεωρίου, περί το 1900

Το Νεώριο σε πρόσφατη φωτογραφία

Ό τ α ν  δημιουργήθηκε το ελληνικό κρά
τος, η οικονομία  βρισκόταν σε κατάσταση 
υπανάπτυξης, ενώ ουσιαστικά μόνο στα π α 
ράλια και τα νησιά του Αιγαίου λειτουργοΰ- 
σαν κάποιες μορφές εξελιγμένης εμπορικής 
δραστηριότητας, κυρίως λόγω της επικοινω
νίας που εξασφάλιζαν οι θαλάσσιοι δρόμοι. 
Εξάλλου τα  σημαντικότερα οικονομικά κέ
ντρα του ελληνισμοΰ είχαν παραμείνει εκτός 
τω ν ορίων της χώ ρας, η οπο ία  ουσιαστικά 
διέθετε δΰο μόνο εμπορικά κέντρα, την Π ά 
τρα  και τη ν  Ερμοΰπολη. Η  τελευτα ία  είχε 
αναδειχθεί μόλις κατά την προηγοΰμενη δε
καετία σε ισχυρό ναυτιλιακό κέντρο, συγκε
ντρώνοντας από ολόκληρο το χώρο του Αι
γαίου ανθρώ πους με εμ πειρ ία  και γνώ σεις 
στα θέματα του ναυτικοΰ εμπορίου.

Μ ε τη δημιουργία λοιπόν του ελληνικού 
κράτους δόθηκε στους Έ λλη νες εμπόρους 
και πλοιοκτήτες η δυνατότητα να  καθορίζουν 
με σχετική αυτονομία την οργάνωση και τη 
λειτουργία του δικοΰ τους εμπορικοΰ στόλου. 
Ειδικότερα η Σΰρος αναδεικνΰεται κατά την 
εποχή αυτή σε σημαντικό κέντρο διαμετακο- 
μιστικοΰ εμπορίου της νοτιανατολικής Μ ε
σογείου, καθώς συνδεόταν με τη Μ αΰρη Θ ά 
λασσα, την Κωνσταντινοΰπολη, την Αλεξάν
δρεια και τα  λιμάνια της δυτικής Μ εσογείου.

Οι σημαντικότεροι «Συριανοί» καραβοκΰ- 
ρηδες ιστιοφόρων6 ήταν Χ ιώτες, Ψ αριανοί, 
Κασιώτες, Α νδριώτες, Λέριοι, Σαντορινιοί, 
Σαμιώτες αλλά και Υδραίοι και Σπετσιώτες. 
Ό λ ο ι αυτοί ήταν κατά κΰριο λόγο οργανωμέ
νοι σε κλειστά επαγγελματικά  κυκλώματα 
που τους παρείχαν άμεση εξυπηρέτηση στη 
λειτουργία των ναυτιλιακών τους επιχειρήσε
ων, ιδιαίτερα στη στελέχωση των πλοίων τους 
με συντοπίτες.7 Έ τσ ι, η Σΰρος, πΰλη διείσδυ
σης των βιομηχανικών προϊόντων της δυτικής 
Ευρώπης στην αγορά της Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας,8 εξελίσσεται σε πόλο έλξης καρα- 
βοκΰρηδων και εφοπλιστών.

Στο  λιμάνι της Ερμοΰπολης δημιουργοΰ- 
νται κατά την εποχή αυτή υποδομές για την 
ομαλή διεξαγωγή του διαμετακομιστικοΰ 
εμπορίου και την ανάπτυξη του εμπορικοΰ
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στόλου, όπως κεντρικές αποθήκες και ταρσα
νάδες. Σ τα  ναυπηγεία της, όπου μόνο το 1835 
ναυπηγηθηκαν εκατό πλοία, δημιουργηθηκε 
κατά κΰριο λόγο ο πρώτος εμπορικός στόλος 
της χώρας. Από το 1834 ως το 1867 είχαν εγ- 
γραφεί στο νηολόγιο της Ερμοΰπολης 4.103 
πλοία, τα περισσότερα από τα οποία προήλ
θαν από τα ναυπηγεία του νησιοΰ.

Κ αθημερινά έπλεαν στο λιμάνι ιστιοφό
ρα, μεταφέροντας εμπορεΰματα τω ν τριών 
ηπείρω ν. Αυτή η δραστηριότητα  συνέβαλε 
στη συσσώρευση κεφαλαίω ν, που επ έτρ ε
ψ αν επενδΰσεις στη ναυπήγηση πλοίω ν και 
περαιτέρω  επέκταση τω ν ναυτιλιακών επ ι
χειρήσεω ν.9 Ο ι σημαντικότεροι τραπεζίτες 
της Ε ρμοΰπολης ή τα ν  Χ ιώ τες έμ πορο ι, οι 
οποίο ι α ποδείχθηκαν πολΰ σημαντικοί για  
τη ν  εξέλιξη της ναυτιλ ίας στη Σΰρο αλλά 
και στην Ελλάδα γενικότερα. Π  πόλη διέθε
τε ασφαλιστικές ετα ιρείες, χρηματοπισ τω 
τικές υπηρεσ ίες, αντιπροσ ώ πους διεθνών 
νηογνω μόνω ν, ελληνικές και ξενόγλωσσες 
εφημερίδες, ενώ το 1836 ιδρΰθηκε Εμπορικό 
Επιμελητήριο.

Π  ανάδειξη της Σΰρου σε ναυτιλιακό κέ
ντρο συντέλεσε στην ανάπτυξη  ποικίλω ν 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτή
των στο νησί. Π  βυρσοδεψία υπήρξε ο κλά
δος με τη μεγαλΰτερη ανάπτυξη στη Σΰρο, 
όπου οι τεχνικές κατεργασίας δερμάτων εξε
λίσσονται και τα  παραγόμενα προϊόντα προ- 
ωθοΰνται στην εσωτερική αγορά και το εξω
τερικό. Π αράλληλα αναπτΰσσονται οι κλά
δοι της σ απω νοπο ιίας, της ο ινοπνευματο
ποιίας, της βαφικής και της παιγνιοχαρτο- 
ποιίας, ενώ εκατοντάδες γυναίκες ασχολοΰ- 
ντα ι με την  ο ικοτεχνία  κατασκευής μαντι- 
λιών (καλεμκεριά).

Π  έντονη ναυπηγική και εμπορική δρα
στηριότητα συνοδεΰεται από  ανάλογη δη- 
μογραφική ανάπτυξη . Τ ο  1821 το λιμάνι, 
κάτω ακριβώς από την  παλιά  «Άνω πόλη», 
είχε μόλις 150 κατοίκους. Σ τη  διάρκεια της 
Ε πα νά στα σ η ς η πληθυσμιακή αΰξηση, με 
την  εγκατάσταση προσφΰγω ν από τις λοι
πές περ ιοχές του Αιγαίου, είναι θεαματική,

και το 1828 ο πληθυσμός της Ερμοΰπολης 
ανέρχεται σε 13.805 κατοίκους, αΰξηση που 
θα  συνεχιστεί στη διάρκεια  τω ν επόμενω ν 
δεκαετιώ ν, χω ρίς να  επ η ρ εα σ τε ί από  την 
αναβάθμιση του Π ειραιά , επινείου της πρω- 
τεΰουσας από  το 1834. Τ ο  1850 ο πληθυ
σμός τη ς Ε ρμοΰπολης θα  πλησ ιάσει τις
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Τόπος
ναυπήγησης

1845 1850 1855 1860 1865 1870

Σύρος 110 405 413 283 414 789

Γαλαξείδι 95 152 126 151 235 337

Σπέτσες 26 88 79 51 89 197

Σκόπελος/Σκιάθος 11 50 57 32 48 103

Κάσος 16 65 66 42 65 93

Α. Σύνολο 2 οο 760 741 559 851 1.519

Β. Σύνολο
ελληνόκτητου
στόλου 949 1.360 1.240 1.075 1.289 2.330

Α/Β 27% 56% 60% 52% 66% 65%

Πηγή: Τζελίνα Χαρλαύτη και Νίκος Βλασσόπουλος, Ποντοπόρεια, 1830-1940. Ποντοπόρα ιστιοφόρα και ατμόπλοια από 
την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι τον Λεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ΕΛΙΑ, Αθήνα 2002.

20.000 ψυχές, χάρη στην ιδιαίτερη οικονο
μική ανάπτυξη, το διαμετακομιστικό εμ πό
ριο και τη ναυτιλ ία .10

Η  ανοδική π ο ρ εία  της παραδοσ ιακής 
ναυπηγικής δραστηριότητας στην Ερμούπο- 
λη αρχίζει να  επιβραδύνεται από την εποχή 
της επικράτησης της ατμοπλοΐας. Τ ο  τεχνο
λογικό επ ίτευγμ α  της κατασκευής στην 
Ερμούπολη το 1853-54 του πρώ του μικρού 
ατμόπλοιου στην Ελλάδα, αν και στέφθηκε 
από επιτυχία , δεν είχε συνέχεια. Δύο χρόνια 
αργότερα, ομάδα εμπόρων της διασποράς, με 
τη βοήθεια της Εθνικής Τράπεζας, δημιούρ
γησε την πρώτη μετοχική ατμοπλο'ίκή ετα ι
ρεία της Ελλάδας, την  «Ελληνική Ατμο- 
πλοΐα», με έδρα  την  Ερμούπολη. Π α ρά  τα 
προβλήμ ατα  που αντιμετώ πισε μέχρι την 
οριστική διάλυσή της το 1892, πρόσφερε ση
μαντικό έργο και ήταν ζωτικής σημασίας για 
το νέο ελληνικό κράτος.

Τ α  α ίτια  του σταδιακού μαρασμού της 
Ερμούπολης είναι δυνατόν να  εντοπιστούν 
σ την απουσ ία  κεφαλαίω ν, τεχνολογικώ ν 
υποδομών ανταγωνιστικών προς τα  ναυπη
γε ία  του εξω τερικού και στην έλλειψ η τε

χνογνωσίας. Ό μ ω ς, πέρα  από την τεχνολο
γία, ήδη και η γεω γραφ ία  αναλάμβανε τον 
ιστορικό της ρόλο. Π  προνομιακή γεω γρα
φική θέση που απολάμβανε η Σύρος κατά 
την  περ ίοδο  της άνθησης άλλαξε, όταν με 
τη διώρυξη του Ισθμού της Κορίνθου, ο Π ει
ραιάς απόκτησε τις προϋποθέσεις να  εξελι
χθεί στο πρώ το  λιμάνι της χώ ρας. Ε ντού
τοις, μέχρι τα  τέλη του 19ου αι. η Σύρος και 
τα  ναυπηγεία  της συνεχίζουν να  δραστηριο
πο ιούντα ι έντονα . Είναι, εξάλλου, αξιοση
μείωτο ότι η αντικατάσταση  τω ν ισ τ ιοφ ό
ρων με ατμόπλοια πραγματοποιήθηκε στα
διακά με κεφ άλα ια  Σ υρ ια νώ ν κεφ αλα ιού
χων. Ο ι σημαντικότεροι από αυτούς ήταν οι 
ο ικογένειες Β αφ ειαδάκη, Κ αλβοκορέση, 
Μ αυρογορδάτου, Ν εγροπόντη , Πάγκαλου, 
Τ σ ιρ ο π ινά  και Φ ουστάνου. Π ολλοί, όμως, 
από τους πλοιάρχους που χρηματοδοτήθη- 
καν μ ετεγκατασ τάθηκα ν σταδιακά  στον 
Π ειρα ιά . Μ έχρ ι το τέλος του 19ου αι. η 
Ερμούπολη διατήρησε την πρώτη θέση με
ταξύ τω ν ελληνικώ ν ναυπηγείω ν, ενώ το 
1893 ναυπηγήθηκε εκεί εξ ολοκλήρου το 
πρώτο μεγάλο ελληνικό ατμόπλοιο. Π  οικο
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νομική κρίση που θα ακολουθήσει θα έχει 
ως συνέπεια την  εγκατάλειψη της Ερμούπο- 
λης από αρκετούς εμπόρους, ναυτικούς και 
άλλους εργαζομένους στο να υπη γείο , με 
α ποτέλεσ μ α  να  πα ρ α τη ρ η θε ί μείωση του 
πληθυσμού.

Π α ρ ά  τη ραγδα ία  ανάπτυξη  του Π ε ι
ραιά, η Ερμούπολη αποτελούσε στις αρχές 
του 20ού αι. σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο, 
το οποίο όμως σταδιακά παρακμάζει. Π  π ό 
λη, που γνώρισε την πρώτη οικονομική κρί
ση με την  ανάπτυξη τω ν ατμοπλο'ίκών συ
γκοινωνιών και τον περιορισμό της ιστιοφό
ρου ναυτιλίας, από τα  τέλη του 19ου αι. π α 
ραχώρησε τη θέση που κατείχε στο διαμε- 
τακομιστικό  εμ πόριο  στα  νέα  κέντρα  του 
εξαγωγικού εμπορίου, τον Π ειρα ιά  και την 
Π άτρα. Μ ετά  τον  Α ' Π αγκόσμιο πόλεμο, με 
την επικράτηση της ατμοπλοΐας, τη διάνοι
ξη του Ισθμού της Κορίνθου και την  κατα
σκευή σιδηροδρομικών γραμμών που συνέ

δεαν την  πρωτεύουσα με τις μεγάλες ελληνι
κές πόλεις, το λιμάνι της Ερμούπολης οδη- 
γήθηκε στην παρακμή.

Τμήμα οροφογραφίας από το αρχοντικό Ράλλη

Π Π Γ Ε Σ  - Π Α Ρ Α Λ Λ Π Λ Α  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α

L Οικονομική και κοινωνική εξέλιξη 
της Ερμοΰπολης

Μέχρι της εθνικής ημών εηαναστάσεως η 
Σύρος ήτον ασήμαντος και ολίγον κατοικη- 
μένη και πτωχή, μη έχουσα παιδείαν και τέ- 
χνας, ούτε ναυτιλίαν. Ακμάζει δε αφ ’ ης συ- 
νωκίσθησαν εν αυτή φεύγοντες των βαρβά
ρων την καταδρομήν, Χΐοι, Σμυρναΐοι, Κυ- 
δωνιεΐς, Ψαρριανοΐ και άλλοι Έλληνες πα- 
νταχόθεν [...].

Και η μεν Ερμούπολις περιέχει 22.000 
σταθερών κατοίκων, πολλούς παροίκους και 
παρεπιδημούντας και πολλά εμπορικά και 
βιομηχανικά καταστήματα. Η κατάστασις 
της πόλεως ταύτης και υλική και ηθική βελ- 
τιούται οσημέραι επαισθητώς. Οι Ερμουπο- 
λΐται είναι λαός αγχίνους, φιλομαθής, φ ί
λεργος, εύτακτος, φιλόπατρις, επιχειρημα
τικός, αγαθοποιός, ωφελών και τιμών αλη

θώς διά των προτερημάτων τούτων και την 
νήσον και το Αιγαΐον και το έθνος [...].

Η ναυπηγία της Ερμουπόλεως ωφελεί 
πολύ την πόλιν ταύτην και πολλαχώς. Αυτή 
εδώ γίνεται αρίστη και συμφέρουσα διά 
την καλήν των πλοίων κατασκευήν και την 
οικονομίαν της δαπάνης εις το πρόχειρον 
της αναγκαιούσης ύλης και των αναγκαίων 
πιστώσεων, τέλος δε διά το κεντρικόν της 
θέσεως, εν τω Αιγαΐω. Ήκμασε δε η ναυτι
λία αυτή μάλιστα κατά τα έτη 1846 και 1847, 
και παρέσχε εις τον τόπον ικανά κεφάλαια. 
Κατά την λήξιν του 1850 έτους το νηιλόγιον 
της Ερμουπόλεως περιείχε πλοία πρωτο
βάθμια 245, δευτεροβάθμια 504, το όλον 
749, φέροντα τόνους 93.289, και ναυτικόν 
πλήθος εκ 4.800 ανδρών.

Ευθύφρων, εφημ. Ένωσις,
10 Ιουνίου 1854, σ. 1.



Τοπική Ιστορία

11. Έκθεσχς περί κατασκευής προκυμαίας 
εις Ερμούπολιν

Προς την Βουλήν
Κύριοι,
Ο πρώτιστος εμπορικός λιμήν του Κρά
τους, ο της Ερμουπόλεως, προσβαλλόμενος 
υπό των ανατολικομεσημβρινών ανέμων 
και επαπειλούμενος υπό δυστυχημάτων, τα 
οποία καθ’ όλην αυτών την σφοδρότητα 
ανεφάνησαν προ πάντων κατά τους χειμώ
νας των ετών 1834 και 1837, πρέπει ανα- 
γκαίως να εξασφαλισθή.

Η κυβέρνησις περί πολλού ποιουμένη 
την ανάπτυξιν του εμπορικού ναυτικού, ως 
και του συναπτυσσομένου εν Ελλάδι εμπο
ρίου, οφείλουσα δε ιδίως να προνοήση διά 
τους λιμένας, οίτινες ενώνουν το εν και το 
άλλο πλεονέκτημα, και τοιούτος είναι κατ’ 
εξαίρεσιν ο λιμήν της Σύρου, εφρόντισεν

από του 1838 περί εξευρέσεως των καταλ- 
ληλοτέρων μέσων προς αποφυγήν των δυ
στυχημάτων, εις τα οποία ο λιμήν ούτος κα
τά πάσαν σχεδόν ετησίαν περίοδον κατά το 
μάλλον ή ήττον υπόκειται. Προς τον σκοπόν 
τούτον εσύστησε κατά καιρούς επιτροπάς 
επιφορτισμένας να γνωμοδοτήσωσι περί 
των μέσων τούτων [...]. Αλλά διά την πραγ- 
ματοποίησιν ενός τοιούτου κατασκευάσμα
τος απαιτείται μεγάλη δαπάνη, αναβαίνου- 
σα κατά τους γενομένους υπολογισμούς 
μέχρις ενός εκατομμυρίου δραχμών ως έγ
γιστα. Μίαν τοσαύτην δαπάνην δεν ηδύνα- 
το αναμφιβόλως και ούτε ώφειλε να αναλά- 
βη ο Δήμος της Ερμουπόλεως [...].

Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1849 
Ο επί των Εσωτερικών υπουργός 

Δ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Εφημ. Αίολος, 25 Ιουνίου 1849, σ. 1.

Π α ρ α ρ τ π μ α
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ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ 1880 (χωρητικότητας 250 Κ.ΚΧ και άνω)

10 Τοπική Ιστορία

Όνομα πλοίου Πλοιοκτήτης ΚΚΧ Λιμάνι νηολόγησης

Αδελφοί Βαλλιάνου Βαλλιάνος Π.Α. 823 Σύρος
Κεφαλλονιά Βαλλιάνος Π.Α. 710 Κεφαλλονιά
Μαρή Βαλλιάνου Βαλλιάνου Αφοί 948 Λονδίνο
Αδελφοί Βαλλιάνου Βαλλιάνος Αφοί 832 Λονδίνο
Σπέτσες ΓουδήςΠ. 110 Πειραιάς
Αθήναι Ελληνική Ατμοπλοΐα 540 Σύρος
Καρτερία Ελληνική Ατμοπλοΐα 565 Σύρος
Πανελλήνιον Ελληνική Ατμοπλοΐα 355 Σύρος
Ύδρα Ελληνική Ατμοπλοΐα 354 Σύρος
Επτάνησος Ελληνική Ατμοπλοΐα 635 Σύρος
Τρις Ελληνική Ατμοπλοΐα 748 Σύρος
Ομόνοια Ελληνική Ατμοπλοΐα 365 Σύρος
Βυζάντιο Ελληνική Ατμοπλοΐα 613 Σύρος
Αιγαίο Ελληνική Ατμοπλοΐα 520 Σύρος
Ιόνιον Ελληνική Ατμοπλοΐα 230 Σύρος
Παρθενών Θεοφιλάτος -  Σταθάτος 853 Ιθάκη
Παρθενών Θεοφιλάτος -  Σταθάτος 853 Ιθάκη
Ιθάκη Θεοφιλάτου Αφοί & Σία 698 Κεφαλλονιά
Σοφία Καγκελάρης Α.Ν. 324 Σύρος
Ευτέρπη Λαμπρινίδη Λαμπρινίδης 449 Γαλάτσι
Πάρης Λαμπρινίδης Λαμπρινίδης 645 Ιθάκη
Ευτέρπη Λαμπρινίδη Λαμπρινίδης Ε. 310 Ιθάκη
Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος Π. 600 Ιθάκη
Πελοπόννησος Μπεκρής Β. 168 Ιθάκη
Αγία Σοφία Παπαγιάννη Αφοί 1695 Λίβερπουλ
Μακεδονία Παπαγιάννη Αφοί 2370 Λίβερπουλ
Θεσσαλία Παπαγιάννη Αφοί 1206 Λίβερπουλ
Ρωμυλία Παπαγιάννη Αφοί 1384 Λίβερπουλ
Κεφαλλονιά Σταθόπουλος Π. 766 Νεάπολη
Δύο Φίλοι Φωκάς & Καλημέρης 706 Σύρος

Πηγή: Τζελίνα Χαρλαΰτη και Νίκος Βλασσόπουλος, Ποντοπόρεια, 1830-1940. Ποντοπόρα ιστιοφόρα και ατμόπλοια από την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ΕΛΙΑ, Αθήνα 2002.
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Ε Ι ΣΑΓΩΓ Ι ΚΑ

Η
 σπογγαλιεία  υπήρξε ο κύριος τρόπος 

με τον οποίο οι Καλΰμνιοι επιδίωξαν να 
αντιμετω πίσουν την  ανεπάρκεια  των 
φυσικών πόρω ν του νησιοΰ τους, δια

μορφώνοντας μια επαγγελματική παράδοση,

«Θάλασσα πικροθάλασσα 
και πικροκυματούσα, 
όλοι σε λένε θάλασσα 

κι εγώ σε λέω ανθούσα»

Δημοτικό τραγούδι

Η πρωτεύουσα της Καλύμνου

η οποία ανέδειξε ως εγγενή στοιχεία του χα 
ρακτήρα των σφουγγαράδων τη λιτότητα, την 
επιμονή, τη λαχτάρα για  ζωή, αλλά και την 
αυτοθυσία για  χάρη της οικογένειας. Λίγα 
επαγγέλματα έχουν προκαλέσει τόσο δέος, 
όσο αυτό του παραδοσιακοΰ σφουγγαρά, κα
θώς απαιτοΰσε από τον εργαζόμενο να  φτά
νει καθημερινά στα όρια της αντοχής του και 
να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για τον επιοΰ- 
σιο. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι οι σφουγγα
ράδες και οι σταθμοί της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας αναδείχθηκαν σε προ
σφιλέστατο θέμα της λογοτεχνίας, ενώ στο 
πλαίσιο της καλυμνιώτικης κοινωνίας με επ ί
κεντρο το σφουγγαρά διαμορφώθηκαν τοπικά 
τελετουργικά, τα  οποία  διατηροΰνται μέχρι 
σήμερα. Π ρόκειται για  εκδηλώσεις που δεί
χνουν ότι τα  τελετουργικά αυτά, που ενδεχο
μένως σήμερα αντιμετωπίζονται ως φολκλόρ, 
αποτελοΰν προϊόντα της συλλογικής και ατο
μικής αγωνίας για  τη μοίρα αυτών τω ν π α ι
διών της ανάγκης, που, όπως λέγανε, «οι άλ
λοι άνθρωποι κερδίζουν το ψωμί τους με το 
δρωτάρι τους, εμείς με το αίμα μας».1

Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ ά  Ζ η τ η μ α τ α

Οργάνωση του σχεδίου εργασίας (project)

I Προσδιορισμός κμ  όιατνπωση τον θέματος

Στις παραδοσιακές νησιώτικες κοινωνίες η θά
λασσα προσδιορίζει κατά τρόπο απόλυτο τους 
όρους της οικονομικής και κοινωνικής ζωής 
των κατοίκων. Για τους κατοίκους της Καλΰ- 
μνου οι όροι αυτοί σε σημαντικό βαθμό εστιά
ζονται στη σπογγαλιεία. Μ ε δεδομένη την 
ΰπαρξη στο νησί ποικίλων πηγών πληροφόρη
σης, το θέμα του project μπορεί να διατυπωθεί 
ως εξής: «Ο ρόλος της σπογγαλιείας στην οι
κονομία και την κοινωνία της Καλΰμνου».

I Π ηγές αφόρμησης
Ω ς πηγή αφόρμησης μποροΰμε να χρησιμο
ποιήσουμε μια επίσκεψη στο Μ ουσείο για τη 
διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς της 
Καλΰμνου, σε συνδυασμό με το κείμενο του 
Γιάννη Μ αγκλή «Ο σφουγγαράς», που διδά
σκονταν μέχρι πρότινος οι μαθητές στη Β ' Γυ
μνασίου στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτε
χνίας (Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2003).

I Σ κοποί
1. Ν α  κατανοήσουν οι μαθητές τον καθορι

στικό ρόλο της θάλασσας στις επαγγελμα-



τικές επιλογές των κατοίκων των μικρών 
νησιών και το ρόλο της σπογγαλιείας στην 
τοπική οικονομία κατά το 19ο και 20ό αι.

2. Ν α  κατανοήσουν τις εξαρτήσεις από τη διε
θνή οικονομική συγκυρία και την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας.

3. Ν α  κατανοήσουν τις συνθήκες εργασίας 
των σπογγαλιέων.

4. Ν α  συσχετίσουν την οικονομία της περιο
χής με το φαινόμενο της μετανάστευσης.

5. Ν α  εξασκηθοΰν στη συλλογή και επεξερ
γασία  τω ν πληροφοριών μέσα από προ
φορικές συνεντεΰξεις, καθώς επίσης στη 
δημιουργία, μελέτη και αξιοποίηση στατι
στικών δεδομένων.

6. Ν α  ευαισθητοποιηθοΰν σε θέματα διατή
ρησης της πλοΰσιας πολιτισμικής παρά
δοσης του νησιοΰ.

I Άξονες
1. Η  σπογγαλιεία ως παράγοντας της τοπ ι

κής οικονομίας.
2. Π αραδοσιακές και νέες μέθοδοι σπογγα

λιείας.
3. Π  σπογγαλιεία ως στοιχείο της πολιτισμι

κής παράδοσης.

Κάλυμνος

Σφουγγάρια, σκάφανδρο και άλλα εξαρτήματα  
δύτη-σφουγγαρά, όπως εκτίθενται στο Ναυτικό 
Μουσείο Καλύμνου

Ανάπτυξη των αξόνων σε δραστηριότητες

Η σπογγαλιεία ως παράγοντας της τοπικής 
οικονομίας
1. Ν α  αναζητήσετε στη βιβλιογραφία τα αί

τια της αΰξησης της ζήτησης του σφουγ- 
γαριοΰ από τις αγορές του εξωτερικοΰ κα
τά  το β ' μισό του 19ου αι. και τους τρό
πους με τους οποίους ανταποκρίθηκαν οι 
σφουγγαράδες της Καλΰμνου. Ν α  συντά
ξετε μια ανακοίνωση που θα παρουσια
στεί στην τάξη.

2. Ν α  μελετήσετε το δίκτυο διακίνησης του 
σφουγγαριοΰ και να  καταγράψ ετε τους 
συναφείς εμπορικοΰς οίκους.

3. Ν α  αναζητήσετε στο Αρχείο Δημογερο

ντίας Καλΰμνου συμβολαιογραφικές π ρά
ξεις και έγγραφα με ναυτολογήσεις που 
αναφέρονται στη σπογγαλιεία. Ν α  συζη
τήσετε τους όρους και τη «σπογγαλιευτι
κή συνήθεια του τόπου». Ν α  συζητήσετε 
τι συμβαίνει σήμερα;

4. Ν α  αναζητήσετε πληροφορίες από τη βι
βλιογραφία, τον τΰπο και αρχειακές πη 
γές σχετικά με τη μετανάστευση των Κα- 
λυμνίων την εποχή της επικράτησης του 
πλαστικοΰ σφουγγαριοΰ.

5. Ν α  συγκεντρώσετε από τη βιβλιογραφία 
πληροφορίες για τις δραστηριότητες των 
Καλυμνίων στο Τ ά ρ π ο ν  Σ πρ ινγκς των 
Π.Π.Α.



Τοπική Ιστορία

Παραδοσιακές και νέες μέθοδοι σπογγαλιείας

1. Μ έσω συνέντευξης με ένα δΰτη, αλλά και 
έναν ειδικό ερευνητή του θέματος, να  συ
γκεντρώσετε πληροφορίες για τις συνθή
κες εργασίας των δυτών χθες και σήμερα, 
τις μεθόδους σπογγαλιείας, τα  σκάφη και 
τις τεχνικές. Ν α  συντάξετε ένα γλωσσάρι 
σχετικών τεχνικών όρων.

2. Ν α  αναζητήσετε στον τΰπο της εποχής 
του «σπογγαλιευτικοΰ ζητήματος» (αρχές 
20οΰ αι.) κείμενα σχετικά με το αίτημα για 
την κατάργηση του σκάφανδρου.

3. Ν α  μελετήσετε για το ίδιο θέμα έγγραφα 
σχετικά στο Α ρχείο της Δημογεροντίας 
Καλΰμνου και ιδ ια ίτερα  το έγγραφο 88 
της 1ης Μ αίου του 1901. Ν α  συζητήσετε 
τα  ζητήματα που θίγονται.

4. Π οια  ήταν τα  αποτελέσματα της εντατι
κοποίησης της σπογγαλιείας για  το θα
λάσσιο περιβάλλον, αλλά και τους σφουγ
γαράδες;

5. Ν α  αναζητήσετε σε στατιστικές και άλλα 
σχετικά κείμενα τον αριθμό τω ν νεκρών 
και των παράλυτων δυτών από τη χρήση 
των καταδυτικών μηχανών.

6. Ν α  συγκεντρώσετε από τον οικογενειακό 
και κοινωνικό σας κΰκλο πληροφορίες για 
σφουγγαράδες που προσβλήθηκαν από τη 
νόσο των δυτών και την τΰχη των οικογε
νειών τους.

Π σπογγαλιεία ως στοιχείο 
της πολιτισμικής παράδοσης

1. Ν α  συντάξετε βιβλιογραφία με τα  ονόμα
τα  των λογοτεχνών και τους τίτλους λογο
τεχνικώ ν έργων που αναφέρονται στη 
σπογγαλιεία και τη ζωή των σφουγγαρά
δων. Για κάθε έργο να δημιουργήσετε ένα 
σΰντομο κείμενο και τα  βασικά στοιχεία 
που παραθέτει ο λογοτέχνης για  τη ζωή 
τω ν σφουγγαράδων. Ν α  παρουσιαστοΰν 
τα  κείμενα στην τάξη.

2. Ν α  συγκεντρώσετε από δημοσιευμένες 
συλλογές αλλά και από το περιβάλλον σας 
λαϊκά τραγοΰδια και άλλα μνημεία λόγου 
σχετικά με τους σφουγγαράδες, καταγρά
φοντας την πηγή τους. Ν α  τα  παρουσιά
σετε στην τάξη.

3. Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες για λαο- 
γραφικά δρώμενα, έθιμα, γιορτές της π ε 
ριοχής, που σχετίζονται με τη σπογγαλι
εία. Αφοΰ τα  καταγράψ ετε, προσ παθή
στε να  δώ σετε ερμηνεία  στους λόγους 
που τα  δημιοΰργησαν. Π ο ιο ς  ο ρόλος 
τους ως δρωμένων σήμερα;

4. Ν α  επισκεφθείτε το Ν αυτικό Μ ουσείο 
Καλΰμνου και σε συνεργασία με το προσω
πικό να προετοιμάσετε μια ξενάγηση των 
συμμαθητών σας σ’ αυτό, όπου ως ξεναγοί 
θα τους μιλήσετε, με αφορμή τα  σχετικά 
εκθέματα, για τη ζωή των σφουγγαράδων.

III Ενδεικτική σύνθεση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του άξονα 2

Παραδοσιακές και νέες μέθοδοι σπογγαλιείας

Τ ο σφουγγάρι ή ταν  ήδη γνωστό από την 
ομηρική εποχή. Ο  Ό μ η ρος μας πληροφο

ρεί ότι χρησιμοποιοΰσαν τα  σφουγγάρια για 
την προσω πική υγιεινή (Ίλιάδα, Σ  
414-415), αλλά και γ ια  να  καθαρί
ζουν τα μαγειρικά σκεΰη και τα τρα

Περιοχες
σπογγ/αλιείας

πέζια  (οί δ ’ αντε σπογγο ισ ι πολυτρήτοισ ι 
τραπέζας νίζον και προτιθεν ( Οδύσσεια, α 
111)' αί δε σπογγοισι τραπέζας πάσας αμφι- 
μάσασθε, καθήρατε δε κρητηρας και δέπα  
αμφικύπελλα τετυγμένα (Ο δύσσεια, υ 151
153)' βλ. και 5Οδύσσεια, χ  438-439.

Ο  Ο ππιανός (2ος αι. μ.Χ.) στο έργο του



Κάλυμνος

'Αλιευτικά μας δίνει πληροφορίες για το ψ ά
ρεμα και με μεγάλη παραστατικότητα, ακρί
βεια και χάρη αναφέρεται στη σπογγαλιεία 
και στους σφουγγαράδες.2

Π  σπογγαλιεία αναπτΰχθηκε κυρίως στα 
νησιά του Αιγαίου. Τ α  σημαντικότερα σπογ
γαλιευτικά κέντρα βρίσκονταν στα Δωδεκάνη
σα και στα νησιά του Αργοσαρωνικοΰ. Ό τ α ν  η 
ζήτηση αυξήθηκε, άρχισαν να αλιεΰονται και 
σε άλλες θάλασσες, όπως στις ακτές της βό
ρειας Αφρικής, στην Καρα'ίβική, στις ακτές 
της Φλώριδας και της Κοΰβας. Τ α  σπουδαιό
τερα όμως σπογγαλιευτικά κέντρα παραμέ
νουν αυτά της ανατολικής Μ εσογείου, όπου 
υπήρχαν καλΰτερης ποιότητας σφουγγάρια. 
Από τα  τέλη του 18ου αιώνα η Κάλυμνος και η 
Σΰμη είναι από τα  σημαντικότερα κέντρα 
σπογγαλιείας.

«Ανάθεμα τα νιάτα μου, κρίμα τη λεβεντιά μου, 
βλέπω να φεύγει μου η ζωή και καίγεται η 
καρδιά μου»

«Βάλε να πιούμε κάπελα,* του χρόνου ποιος 
το ξέρει,
για θα πεθάνω για θα ζω για θα ’μαι σ’ άλλα 
μέρη»

*κάπεϊας = ταβερνιάρης

λαϊκά δίστιχα από την Κάλυμνο

Τ α  σπογγαλιευτικά σκάφη διέφεραν από 
τα αλιευτικά ή τα  άλλα εμπορικά πλοία. Χρη- 
σιμοποιοΰνταν κυρίως, ανάλογα με την αλιευ
τική μέθοδο και τη διάρκεια του ταξιδιοΰ, η 
«σκάφη» και ο «αχταρμάς».

Π  «σκάφη» ήταν μικρό ιστιοφόρο πλοίο και 
το χρησιμοποιοΰσαν οι δΰτες ελεΰθερης κατά
δυσης, οι «γυμνοί» δΰτες. Ο  «αχταρμάς» ή το 
«μηχανοκάικο» ήταν ένα είδος τρεχαντηριοΰ. 
Είχε μήκος 10-12 μέτρων, αρκετά φαρδΰ και 
ήταν χωρητικότητας 8-15 τόνων. Τ ον αχταρμά 
τον χρησιμοποιοΰσαν για  τη σπογγαλιεία με 
σκάφανδρο. Επειδή, όμως, το σκάφανδρο επέ
φερε την αΰξηση των πληρωμάτων, ο αχταρ
μάς συνοδευόταν στο ταξίδι από το «ντεπόζι
το», σκάφος βοηθητικό, το οποίο μετέφερε τις 
προμήθειες και στο οποίο αποθηκεΰονταν τα 
σφουγγάρια. Υπήρχε, επίσης, το «πακέτθο»,

«Γυμνός» δύτης βουτά στη θάλασσα

υποστηρικτικό σκάφος για την επικοινωνία με- 
ταξΰ των σφουγγαράδων που βρίσκονταν σε 
μακρινές ακτές και του νησιοΰ.3 Μ ’ αυτό μετέ
φεραν στο νησί τα σφουγγάρια και εφοδίαζαν 
τους ναυτικοΰς με τρόφιμα, αλληλογραφία κτλ.

Υπήρχαν διάφορες μέθοδοι σπογγαλιείας 
που εφαρμόστηκαν από τους Καλΰμνιους 
σπογγαλιείς. Μ ία από αυτές δεν πε
ριλαμβάνει κανενός είδους κατάδυ
ση, αλλά γίνεται από το σκάφος με τη 
βοήθεια της «καγκάβας» και του «καμακιοΰ». 
Μ ια άλλη περιλαμβάνει καταδΰσεις με ή χωρίς 
καταδυτικές μηχανές. Παλαιότερα οι καταδΰ
σεις γίνονταν ελεΰθερα (με άπνοια), ενώ αργό
τερα χρησιμοποιήθηκαν το σκάφανδρο, η μέ
θοδος φερνέζκαι ο ναργιλές.

Μέθοδοι
σπογγαλιείας

Προετοιμασία του δύτη-σφουγγαρά
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Λίγο πριν από την κατάδυση με σκάφανδρο

Το «ντεπόζιτο», το μεγάλο καΐκι που είχαν 
μαζί τους οι σφουγγαράδες 

και το χρησιμοποιούσαν ως αποθήκη 
για τα σφουγγάρια αλλά και ως «ξενοδοχείο»

Αναμνηστική φωτογραφία πριν από το ταξίδι

Η  καγκάβα < γκαγκάβα είναι η μέθοδος 
κατά την  οποία  χρησιμοποιείτα ι ένα συρό
μενο πλαίσιο το οποίο κρέμεται από το σκά
φος με τη βοήθεια σκοινιών και σΰρεται π ά 
νω στην επιφάνεια  του βυθοΰ. Καθώς το κά
τω μέρος του πλαισίου από σίδερο ήταν βα- 
ρΰ, παρέσυρε, ξεριζώνοντας ό,τι υπήρχε στο 
βυθό, σφουγγάρια, φΰκια κτλ., τα  οποία  περ- 
νοΰσαν μέσα από το πλαίσιο στο δικτυωτό 
σάκο που υπήρχε στο πίσω μέρος.

Η  σπογγαλιεία με το καμάκι είναι απλή μέ
θοδος και ιδιαίτερα αποτελεσματική στις παρά
κτιες περιοχές. Η  μέθοδος αυτή δεν προϋποθέ
τει ιδιαίτερο εξοπλισμό, πέρα από το καμάκι και 
το «γυαλί», δηλαδή το μεταλλικό κΰλινδρο με 
γυάλινο πυθμένα, μέσα από τον οποίο οι σπογ- 
γαλιείς παρατηροΰν το βυθό. Ό τ α ν  εντοπίζουν 
τα  σφουγγάρια, τα  καρφώνουν με το καμάκι, 
ένα μακρΰ κοντάρι 10-15 μέτρων.

Η  κατάδυση γυμνών δυτών. Π ριν από μερι
κές δεκαετίες οι δΰτες της Καλΰμνου καταδΰο- 
νταν «γυμνοί», δηλαδή χωρίς να φοροΰν ειδικό 
προστατευτικό σκάφανδρο και μάθαιναν την 
τέχνη τους με τρόπο εμπειρικό. Ο ι δΰτες βου- 
τοΰσαν στη θάλασσα, κρατώντας στο αριστερό 
τους χέρι τη «σκανταλόπετρα», μια επίπεδη πέ
τρα βάρους 15 περίπου κιλών, δεμένη με σκοινί 
ελαφρώς μεγαλΰτερο από το βάθος στο οποίο 
σχεδίαζαν να καταδυθοΰν. Μ ε τη βοήθεια της 
πέτρας ο δΰτης κατέβαινε γρήγορα στο βυθό, 
έμεινε ένα έως τρία λεπτά, όσο δηλαδή άντεχε 
η αναπνοή του, αλίευε όσα περισσότερα 
σφουγγάρια μποροΰσε, τα τοποθετοΰσε στην 
απόχη που είχε κρεμασμένη εμπρός του και, 
στη συνέχεια, με συνθηματικό τράβηγμα του 
σκοινιοΰ ειδοποιοΰσε να  τον τραβήξουν στο 
σκάφος. Η  μέθοδος αυτή απαιτοΰσε μεγάλη 
σωματική αντοχή. Ο  κάθε δΰτης μποροΰσε να 
κάνει έως δέκα καταδΰσεις την ημέρα.4

Η  αυξημένη ζήτηση σφουγγαριών οδήγη
σε στη δεκαετία του 1860 στη χρήση του σκά
φανδρου. Ο  δΰτης φοροΰσε ολόσωμη στολή, 
μεταλλικά παποΰτσια , μεταλλική περικεφα
λαία, χάλκινο θώρακα και βαριά μολΰβια που 
στερέωνε στη μέση του. Μ ποροΰσε να ανα
πνέει με το «μαρκοΰτσο», ένα σωλήνα που
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συνδεόταν με την αεραντλία που βρισκόταν 
στο σκάφος. Έ τσ ι, μποροΰσε να  κατεβαίνει 
σε μεγαλΰτερα βάθη και να  παραμένει στο 
βυθό για  περισσότερο χρόνο.

Π  χρήση του σκάφανδρου διαδόθηκε πο- 
ϊΰ  γρήγορα, αλλά οι «γυμνοί» βουτηχτάδες 
αντέδρασαν (λόγω του μεγάλου αριθμοΰ θα
νάτω ν τω ν σφουγγαράδων) και άρχισαν να 
καταστρέφουν τα  σκάφανδρα. Ο ι αντιδρά
σεις στην εισαγωγή του σκάφανδρου στη 
σπογγαλιεία  της Καλΰμνου αποτυπώ νονται 
στις εκθέσεις, τα  υπομνήματα και τα σχετικά 
ψ ηφίσματα που βρίσκονται στο αρχείο της 
Δημογεροντίας Καλΰμνου.

«Κατά το έτος 1868, ήτοι κατά τας αρχάς της 
εφαρμογής των επαράτων σκαφάνδρων εις 
την σπογγαλιείαν, η νήσος ημών, ενώ κατά 
την εποχήν εκείνην οι σπόγγοι δεν είχον ακό
μη ουδέ το εν τέταρτον της τιμής ην έχουσιν 
σήμερον, εν τούτοις, επειδή οι σπόγγοι [...] 
ήσαν πάντοτε αφθονώτατοι και ανεξάντλητοι 
εις άπαντα τα εν τη Μεσογείω οθωμανικά πα
ράλια και εις αυτά τα ελάχιστα βάθη των θα
λασσών, είχεν εισόδημα σημαντικώτατον με 
ελάχιστα σχετικά έξοδα σπογγαλιείας και 
σχεδόν χωρίς κανένα κίνδυνον ούτε ως προς 
την ζωήν ούτε ως προς την υγείαν των σπογ- 
γαλιέων, και ο τόπος όλος ευημέρει, διότι 
όλος ο εργατικός λαός της νήσου ημών από 
ηλικίας δεκαπέντε ετών μέχρις εβδομήκοντα 
ηργάζετο λίαν επωφελώς ανέτως και άνευ 
κινδύνων εις την σπογγαλιείαν, τα σπογγαλι
ευτικά πλοία της νήσου ημών και ο πληθυ
σμός αυτής ολοένα ηύξανον, και ενί λόγω η 
σπογγαλιεία ήτο διά την νήσον ημών και λοι
πούς ομοτέχνους τόπους του οθωμανικού 
κράτους πηγή ευμερίας και προόδου».

Αρχείο Δημογεροντίας Καλύμνου, 
έγγρ. 88, 1 Μα'ίου 1901, σ. 4.

Π  χρήση τω ν καταδυτικών συσκευών εί
χε ως αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αΰξηση 
της παραγω γής σφουγγαριών. Ό π ω ς  προ- 
κΰπτει από τα ναυτολογικά βιβλία της Δημο
γεροντίας της Καλΰμνου, οι άδειες των σκα
φών με σκάφανδρο αυξάνονται από το 1865 
έως το 1900 κατά μέσο όρο σε 37 σκάφη το 
χρόνο, ενώ φθίνει ο αριθμός των σκαφών με 
«γυμνοΰς» δΰτες (μόνο 8 άδειες το 1900).5

Σ τ ις  αρχές του 20οΰ αιώνα η υπεραλίευση 
οδήγησε στην αποψίλωση των βυθών από τα 
σφουγγάρια, αναγκάζοντας τους σφουγγα
ράδες να  βουτοΰν όλο και π ιο  βαθιά. Πολλοί 
μετανάστευσαν στη Φ λώριδα της Αμερικής 
και ιδιαίτερα στο Τ άρπον  Σ πρινγκς (Tarpon 
Springs),6 όπου ίδρυσαν οργανωμένο σφουγ
γαράδικο χωριό, με σημαντική παραγωγή.

Π  χρήση του σκάφανδρου αΰξησε, βέ
βαια, την παραγωγή και βελτίωσε την οικονο
μία του νησιοΰ, παράλληλα, όμως, η ανάγκη 
να  κατεβαίνουν σε όλο και μεγαλΰτερα βάθη,
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Συσκευασια σφουγγαριών, 1920

λόγω της αποψίλωσης των βυθών, είχε τρο
μακτικό κοινωνικό κόστος, αφοΰ προκάλεσε 
υπερβολική αΰξηση των θυμάτων από τη «νό
σο τω ν δυτών». Η  νόσος προκαλείται από αΰ
ξηση των φυσαλίδων αζώτου στον οργανισμό 
λόγω των μεταβολών της υδροστατικής π ίε
σης. Από το 1866 ως το 1915 υπολογίζεται ότι 
σημειώθηκαν 10.000 θάνατοι και 20.000 πα- 
ραλΰσεις από καταδΰσεις με χρήση σκάφαν
δρων. «Τότε τα καΐκια πήγαιναν κάτω στην  
Αφρική με 17-18δΰτες και γνρναγανμε 5-6».7

Ό μ ω ς , παρά  τις φοβερές απώ λειες και 
παρά  τις αντιδράσεις τω ν κατοίκων, το σκά
φανδρο επιβλήθηκε για  έναν περ ίπου  αιώ
να, μέχρις ότου αντικαταστάθηκε οριστικά 
στη δεκαετία  του 1970 από τις νέες καταδυ
τικές συσκευές.

Σφουγγάρια στεγνώνουν στον ήλιο, 1950

Ο  Γιάννης Ζ ερβός, από την  Κάλυμνο, 
αποτυπώ νει ζω ντανά στο μυθιστόρημά του 
Μ οιραίο σκάφανδρο και τ ’ ανάθεμα της μη
χανής  (Αθήνα 1959) τα  προβλήμ ατα  που 
έφερε στη ζωή τω ν Καλυμνίων η εισαγωγή 
του σκάφανδρου  ή της μηχανής, όπω ς το 
έλεγαν στο νησί. Π αρουσιάζει, επίσης, γλα
φυρά τις επ ιπτώ σεις που είχε ο νεωτερισμός 
αυτός στην τοπική κοινωνία.8

Από το 1920 χρησιμοποιήθηκε και η συ
σκευή Φερνέζ. Ο  δΰτης δε φοροΰσε τη στο
λή του σκάφανδρου, αλλά μόνο τη μάσκα 
στην οπ ο ία  δ ιοχετευ ότα ν  οξυγόνο από  το 
σκάφος. Π αραλλαγή  της μεθόδου αυτής 
αποτελεί και η μέθοδος του «ναργιλέ», η 
οποία  χρησ ιμοποιεί μηχανικό αεροσυμπιε
στή, μέθοδος που εισάγεται μεταπολεμικά 
και εξακολουθεί να  χρη σ ιμ οπ ο ιε ίτα ι,9 και, 
τέλος, η αυτόνομη κατάδυση με «μποτίλιες». 
Σ ήμ ερα  οι δΰτες, που εκπα ιδεΰοντα ι στην 
Κρατική Σχολή Δυτών της Καλΰμνου, χρησι- 
μοποιοΰν ειδική στολή με φιάλες οξυγόνου, 
στολή βατραχανθρώ που και είναι εφ ο δ ια 
σμένοι με πυξίδα και βυθόμετρο. Γνωρίζουν 
τους κανόνες κατάδυσης, με αποτέλεσμα τα 
ατυχήματα να  είναι σπάνια.

Μολονότι πολλοί καπετάνιοι ήταν και δΰ
τες, η διαστρωμάτωση στο αλιευτικό ήταν ξε
κάθαρη. Συνήθως ο καπετάνιος προερχόταν 
από οικογένεια που ανήκε σε άλλη κοινωνική 
τάξη και συχνά ήταν και ιδιοκτήτης του σκά
φους. Από την πλευρά τους οι δΰτες ήταν παι
διά του λαοΰ. Συνήθως ο καπετάνιος ήταν πιε
στικός προς το πλήρωμα. «Οι παλιοί καπετά
νιοι εκμεταλλεΰονταν τα  πληρώ ματά τους. 
[...] Έ να ς καπετάνιος ήτανε τότε κεχαγιάς. 
[...] Αυτή η παλιοδουλειά είχε και τις ατυχίες 
της. Τώ ρα προσέχουμε τους ανθρώπους. Π α 
λιά οι καπεταναίοι ήταν πολΰ σκληροί ανθρώ- 
ποι. Δεν πρόσεχαν τους ανθρώπους τους, οΰτε 
στη δουλειά, οΰτε στο φαγητό. Από το 1950 κι 
εδώ είμαστε π ια  καινοΰριοι καπεταναίοι, κι 
όταν είναι ένας σωστός νοικοκΰρης και δου- 
λεΰει σκληρά, μπορεί να  κάνει μεγάλη περιου
σία. Κι όσοι δΰτες ήταν γεροί κι είχαν μυαλό 
κάνανε κι αυτοί χρήματα».10



ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΕΣ ΣΊΉ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1850

Κάλυμνος

Νησιά Προ του 1854 1858

Σπογγαλιευτικά
πλοία

Σφουγγαράδες Σπογγαλιευτικά
πλοία

Σφουγγαράδες

Κάλυμνος 120 840 254
(43,5%)

2.000
(42,3%)

Σΰμη 120 840 190 1.450
Χάλκη 60 420 65 480
Καστελλόριζο 40 280 40 300
Λέρος 30 210 30 210
Α στυπάλαια 10 70 12 90
Τήλος — — 7 56
Κάσος — — 2 14
Σΰνολο 380 2.800 600 4.600

Πηγή: Κυριάκος Κων. Χατζηδάκης, «Π σπογγαλιεία στις Νότιες Σποράδες στα μέσα του 19ου αιώνα», Καλυμνιακά Χρονικά, 13 
(1999), σσ. 229-240.

ΦΦ O αρχαιολόγος C.T. Newton που επισκέ- 
φτηκε την Κάλυμνο το 1854 και το 1855 ση
μειώνει ότι υπήρχαν 200 περίπου σπογ
γαλιευτικά σκάφη και ότι οι εξαγωγές σπόγ
γων έφταναν τις 16.949λίρεςστερλίνες.11

Μ ετά τη δεκαετία του 1970 αρχίζει η κάμ
ψη και ο μαρασμός της σπογγαλιείας στην Κά
λυμνο. Ο ι Καλΰμνιοι σφουγγαράδες δεν έχουν 
πλέον πρόσβαση στα παράλια της βόρειας 
Αφρικής, το συνθετικό σφουγγάρι έχει κατα- 
κλΰσει τις αγορές και, τέλος, η ασθένεια των 
σφουγγαριών του 1986 περιόρισε στο ελάχιστο 
τα αλιευτικά πεδία .12 Σήμερα η ασθένεια πέ- 
ρασε και τα αλιευτικά πεδία ανακάμπτουν.

«Ήρθε η ώρα του φευγιού και του ποκινημάτου,* 
φεύγουν οι σφουγγαράδες μας, οι βέργες 
του κϊημάτου».

* ποκίνημα = προετοιμασία για ταξίδι
Δημοτικό Καλύμνου

Α ρχικά, το ταξίδι τω ν σφουγγαράδω ν 
διαρκοΰσε τέσσερις μήνες, από τις αρχές 
Μ αίου, συνήθως τη γιορτή του Θ εολόγου, 
ως τα  μέσα Σ επτεμ β ρίου , τη γιορτή  του 
Σταυροΰ. Α ργότερα, με τη χρήση του σκά-

φ ^ ρ ο ^  το τα ξι'δι των  σ φ °υγγα- Δο ταξδι των 
ράδων διαρκοΰσε περ ισσ ότερο , σφουγγαράδων 
έξι με επ τά  μήνες.13

Π  προετοιμασία του ταξιδιοΰ άρχιζε δΰο 
μήνες πριν. Τ α  σκάφη έπρεπε να συντηρηθοΰν, 
να προμηθευτοΰν τις καταδυτικές μηχανές, να 
γίνουν οι προμήθειες σε εφόδια -νερό, παστό 
κρέας (ο καβουρμάς), όσπρια, ελιές και γαλέ
τε ς - ,14 να γίνει η επιλογή του προσωπικοΰ και 
η υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών.15

Π  μεγάλη ζήτηση των σφουγγαριών και οι 
νέες αγορές είχαν ως αποτέλεσμα την αΰξηση 
της τιμής του προϊόντος, καθώς και την αΰξη
ση των σπογγαλιευτικών σκαφών και των αν
θρώπων που δοΰλευαν σ’ αυτά. Πολΰ σΰντο
μα, στην Κάλυμνο, όπως και στα άλλα νησιά, 
μέσα σε πέντε χρόνια ο αριθμός πλοίων και

Σφουγγάρια κρεμασμένα στον ήλιο
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Το ζύγισμα των σφουγγαριών

ναυτώ ν διπλασιάστηκε, όπω ς φαίνεται από 
τον παραπάνω  πίνακα.

ΦΦ Σύμφωνα με την έκθεση του Άγγλου προξέ
νου στη Ρόδο Robert Cambell, η Κάλυμνος

διέθετε το 1858 τα 254 από τα 600 σπογγα
λιευτικά σκάφη των Νοτίων Σποράδων με 
γυμνούς δύτες και 2.000 σφουγγαράδες από 
το σύνολο των 4.600.

Μ ε την ένωση της Δωδεκανησου με την 
Ελλάδα βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας 
των σφουγγαράδων. Ο ι σπογγαλιείς εγγρά
φονται πλέον στο Ν αυτικό Α πομαχικό Τ α 
μείο (ΝΑΤ) και η Αγροτική Τ ρά πεζα  ιδρΰει 
υποκατάστημα στην Κάλυμνο και χρηματο
δοτεί τους σπογγαλιείς. Τ ο  Λ ιμεναρχείο 
πραγματοποιεί τις ναυτολογήσεις τω ν πλη
ρωμάτων. Τ α  ατυχήματα όμως παραμένουν 
πολλά. Π ερισσότερα από όσα παρουσιάζουν 
οι αριθμοί και οι στατιστικές.

Γ λ ω σ σ ά ρ ι

I

αχταρμάς, ο = είδος καίκιοΰ που χρησιμοποιεί
ται στη σπογγαλιεία
γυαλί, το = κυλινδρικό δοχείο με γυάλινο πυθμέ
να για τον εντοπισμό σφουγγαριών 
καγκάβα, η = μέθοδος σπογγαλιείας με συρόμενο 
δίχτυ
κιμοΰχα, η = το καλύτερης ποιότητας σφουγγάρι

κολαουζέρης, ο = ο υπεύθυνος για την κατάδυ- 
»  ση και την ανάδυση των δυτών (κολαούζος 

είναι αυτός που προπορεύεται, ο οδηγός)
• καβουρμάς, ο = κρέας που έχει καβουρ- 

'̂ 0  ντιστεί και φυλάσσεται σε λίπος

Σημερινός δύτης 
σφουγγαράς

• μηχανικός, ο = ο δύτης που βουτά με σκάφανδρο
• μηχανή, η = το σκάφανδρο
• ντεπόζιτο, το = βοηθητικό σκάφος που ακολου

θεί τα σπογγαλιευτικά καΐκια
• ξόι, το (ξόδι < εξόδιον) = ο θρήνος
• πακέτθο, το = το πλοίο που μεταφέρει τρόφιμα 

και «πακέτα» για τους σφουγγαράδες που τα 
στέλνουν οι οικογένειές τους, και, επιστρέφο- 
ντας, φέρνει τα σφουγγάρια στο νησί

• πιασμένος, ο = ο δΰτης που έπαθε ημιπαράλυση
• ταρσανάς, ο = το ναυπηγείο
• τσοΰρμο, το = το πλήρωμα

Π π γ ε ς  - Π α ρ α λ λ π λ α  Κ ε ί μ ε ν α

Παράλληλα κείμενα

Z__«Είδες τι γίνεται, όταν μισεύουν τα σφουγ
γαράδικα! Έτσι και καλύτερα γινότανε στον 
καιρό μας. Ό λο το νησί έτρεχε στο ακρωτή- 
ρι να τους καταβοδώσει. Τρομπόνια, καμπά
νες, βιολιά, τραγούδια πλάνταζαν τον αέρα. 
Ελέντι μαζί και σύγκρυο. Άλλος κανένας χω
ρισμός δεν αναγκάζει τόσο την καρδιά να 
δείχνεται χαρούμενη, εκεί που λιώνει από το 
φαρμάκι της. Πού να κλάψεις!»

Ανδρέας Καρκαβίτσας, «Οι σφουγγαράδες», 
Τα λόγια της πλώρης, Νεφέλη, Αθήνα 1991, σ. 85.

Z__«Ωστόσο τον έντυναν οι άλλοι σα γαμπρό.
Σα γαμπρό και μαζί σα λείψανο. Ζωντανός 
έμπαινε, μα ποιος ξέρει αν θα ’βγαινε ζωντα
νός; Ο βουτηχτής παίζει πασέτα τη ζωή του. 
Το γνωρίζουν όλοι· το καλογνωρίζει πρώτος 
αυτός. Εια τούτο μεταλαβαίνουν πριν φ ύ 
γουν από το νησί· για τούτο οι καπετάνοι 
παίρνουν σάβανα, κεριά και λιβάνι μαζί με τη 
γαλέτα και τ’ άλλα χρειαζούμενα. Τέλος, τον 
έντυσαν το λάστιχο, του φόρεσαν την ατσα
λένια περικεφαλαία, του έζωσαν τη ζώνη με 
τα γαντζούδια, κρέμασαν τα μολύβια στην
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τραχηλιά· λαστιχένια βραχιόλια στα χέρια, 
παπούτσια μολυβοπάτωτα στα πόδια. Μόλις 
κατόρθωνε να κινηθεί από το βάρος».

Ανδρέας Καρκαβίτσας, «Οι σφουγγαράδες», 
Τα λόγια της πλώρης, Νεφέλη, Αθήνα, 1991, σ. 90.

II Συνέντευξη με δύτη σφουγγαρά

«Η ζήση μας ήταν τα σφουγγάρια...»

Π ρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η μνήμη συχνά 
απατά και οι προφορικές μαρτυρίες εγείρουν 
εΰλογα ερωτήματα εγκυρότητας και αξιοπι
στίας, συνεπώς πρέπει να υπόκεινται σε διαρ
κή έλεγχο.16 Ο ι μαθητές που συλλέγουν τις 
προφορικές μαρτυρίες οφείλουν να τις επεξερ
γάζονται και να τις ερμηνεΰουν με προσοχή, 
χωρίς να διστάζουν και να τις αμφισβητήσουν. 
Πρέπει να γνωρίζουν ότι η μνήμη ανασκευάζει 
πολλές φορές τα γεγονότα και τα παρουσιάζει 
διαφορετικά υπό την επίδραση του παρόντος. 
Ο  συνεντευξιαζόμενος μπορεί να ξεχνά, να 
αποκρΰπτει πληροφορίες, να δικαιολογεί γε
γονότα και καταστάσεις ή και να ψεΰδεται.17

II Μανόλης Σαροΰκος, 72 ετών,
σφουγγαράς και πλοίαρχος καγκάβας

Ερ .: Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω αν 
προέρχεστε από οικογένεια σφουγγαράδων.

Απ.: Η  οικογένειά μου ήταν πρόσφυγες από τη 
Μ ικρά Ασία. Είχαν σφουγγαράδικο καΐκι, 
καγκάβα. Τόσο εγώ όσο και τα τρία αδέρ
φια μου μπήκαμε στη δοΰλεψη του πατέρα. 
H  ζήση μας ήταν τα σφουγγάρια.

Ερ.: Π είτε μας λίγα λόγια για τη ζωή της οικο- 
γένειάς σας.

Απ.: Σ τα  χρόνια της Ιταλοκρατίας φΰγαμε κυ
νηγημένοι από τους Ιταλοΰς και πήγαμε 
στις Κυκλάδες. Εκεί οργανώσαμε σφουγ
γαράδικο καΐκι με δΰτες Καλΰμνιους. Σ ή
μερα έχω σφουγγαράδικη καγκάβα και ψα- 
ρεΰω με το γιο μου.

Ερ.: Από ποια ηλικία συνήθως ασχολοΰνταν οι 
νέοι με τη σπογγαλιεία;

Απ.: Ο ι σφουγγαράδες άρχιζαν τη δουλειά 
από την ηλικία των 13-14 ετών. Έ μεναν 
στα καΐκια ως τα γεράματα. 50 με 60 χρό
νια στη θάλασσα.

Ερ.: Ποια μέθοδο σπογγαλιείας χρησιμοποιείτε 
σήμερα;

Απ.: Σήμερα χρησιμοποιοΰν το ναργιλέ. Αέρα 
από κομπρεσέρ με στολή βατραχανθρώ
που και πτερΰγια στα πόδια.

Ερ.: Ποΰ πήγαιναν παλαιότερα και ποΰ πηγαί
νετε σήμερα για σφουγγάρια;

Απ.: Παλαιότερα γυρίζαμε όλη σχεδόν τη Μ ε
σόγειο, Β. Αφρική, Κΰπρο, Κρήτη, Μάλτα, 
Κορσική, Ν . Ιταλία. Τ α  μικροκάικα πήγαι
ναν σε όλα τα νησιά και τα  παράλια της 
Ελλάδας.

Ερ.: Γιατί άλλαξαν οι τόποι σπογγαλιείας;
Απ.: Αλλάζαμε τόπους για να βροΰμε περισσό

τερα και καλΰτερα σφουγγάρια.
Ερ.: Πόσο διαρκοΰσε παλαιότερα κάθε ταξίδι;
Απ.: Τ α ταξίδια στην Αφρική άρχισαν τον Απρί

λη, το Πάσχα, και τελείωναν Οκτώβρη-Νο- 
έμβρη. Κάναμε και μικροτάξιδα το χειμώνα 
στα δικά μας τα μέρη, στα γΰρω νησιά.

Ερ.: Π οια ήταν η σχέση των μελών της ομάδας 
μεταξΰ τους;

Απ.: Δουλεΰαμε συντροφικά ή με μερίδιο ή με 
ποσοστά επί τοις εκατό. Προσπαθοΰσαμε 
να βγάλουμε όσο πιο πολλά σφουγγάρια γι
νόταν. Υπήρχαν όμως και αντιθέσεις στις 
σχέσεις των πληρωμάτων με τον καπετάνιο.

Ερ.: Έ χουν βελτιωθεί οι συνθήκες εργασίας 
και η ζωή στο σκάφος;

Απ.: Οι συνθήκες δουλειάς στα λιγοστά σφουγ
γαράδικα που υπάρχουν έχουν βελτιωθεί. 
Μ όνο που οι δΰτες αναγκάζονται να βου- 
τοΰν πιο βαθιά. Η  αρρώστια των σφουγγα- 
ριών χτΰπησε στα ρηχά νερά. Σήμερα οι 
δΰτες γνωρίζουν τους κανόνες κατάδυσης 
και δεν υπάρχουν συχνά ατυχήματα.

Ερ.: Έ χετε κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό που 
έμεινε στη μνήμη σας;

Απ.: Πριν από χρόνια, στο καΐκι μου χτυπήθηκε 
ένας δΰτης από την ασθένεια. Προσπαθή
σαμε να τον γιατρέψουμε με όσα πρακτικά 
ξέραμε (εντριβές με λάδι, χώσιμο στην άμμο 
κ.ά.). Δεν έγειανε. Τον φέραμε στο νησί πα
ράλυτο. Έτσι έμεινε σε όλη του τη ζωή.

Ερ.: Μ πορείτε να μας πείτε κατά πόσον η ζωή 
των σφουγγαράδων τροφοδότησε τη λογο
τεχνική παραγωγή των Καλυμνίων πεζο- 
γράφων και ποιητών;

Απ.: Τ α παθήματά μας στη θάλασσα και στο 
βοΰτθος, τα τραγοΰδια μας και γενικά όλη 
μας η ζωή συγκινοΰσε τους γραμματιζοΰ- 
μενους του νησιοΰ. Έ τσ ι, έγραφαν ιστο
ρίες σφουγγαράδικες που είχαν πέραση 
στον κόσμο.
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Ερ.: Μ πορείτε να μας περιγράψετε συνήθειες 
και έθιμα που επιβιώνουν και ανάγονται 
στην περίοδο ακμής της σπογγαλιείας;

Απ.: Η  ζωή και ο τρόπος δουλειάς των σφουγ
γαράδων άλλαξε. Τ α  έθιμα και οι συνήθει
ες ανήκουν στο παρελθόν.

Ερ .: Λαϊκές διηγήσεις και παραμυθίες από τη 
ζωή των σφουγγαράδων;

Απ.: Υπάρχουν πολλές. Για σφουγγαράδες που 
τους έφαγαν τα σκυλόψαρα, για πνιγμοΰς, 
για στοιχειωμένα ξερονήσια, για ναυάγια.

Ερ.: Τι συμβολίζει ο χορός του «μηχανικοΰ»;
Απ.: Κάποιοι χτυπημένοι μηχανικοί, ανάπηροι, 

σαν βρίσκονταν με παρέες σε γλέντια ση
κώνονταν και χόρευαν, τρικλίζοντας με το 
μπαστοΰνι τους. Αυτή τους η προσπάθεια 
συμβόλιζε την αγάπη τους για τη ζωή, τη 
μερακλίδικη, και τον αγώνα τους να ξεπε- 
ράσουν τις δυσκολίες της ζωής. Ν α  στα- 
θοΰν όρθιοι! Σήμερα ο χορός αυτός έγινε 
παράδοση. Συγκινεί όλους γιατί βλέπουμε 
τα πάθια του νέου σφουγγαρά. Ό τα ν  όμως 
τα  βιολιά παίξουν το γρήγορο ρυθμό, ση
κώνεται, ξαναγεννιέται ο σφουγγαράς!

II Συνέντευξη με ειδικό ερευνητή για 
τουςσφουγγαράδες

II Γιάννης Αντ. Χειλάς, δάσκαλος, 
56 ετών, συγγραφέας του βιβλίου: 
Το έπος των σφουγγαράδων 
της Καλύμνου

Ερ .: Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω αν 
προέρχεστε από οικογένεια σφουγγαράδων.

Απ.: Προέρχομαι από οικογένεια που είχε και 
έχει άμεση σχέση με τους σφουγγαράδες. 
Ο  πατέρας μου και κάποια από τα αδέρφια 
του πήγαιναν στο σφουγγάρι. Είχαν δικό 
τους σφουγγαράδικο καΐκι. Π ήγαιναν ως 
πληρώματα κατά τη δεκαετία του ’50.

Ερ.: Πείτε μας λίγα λόγια για τη ζωή της οικο- 
γένειάς σας.

Απ .: Η  κΰρια εργασία της οικογένειάς μου ήταν 
και είναι καραβομαραγκοί, με παράδοση 
120 χρόνια. Κατασκεΰαζαν-επισκεΰαζαν τα 
περισσότερα σφουγγαράδικα πλεοΰμενα. 
Η  παράδοση μέχρι σήμερα είναι άμεσα δε
μένη με τη συντεχνία των σφουγγαράδων- 
ψαράδων του νησιοΰ.

Ερ.: Από ποια ηλικία συνήθως ασχολοΰνταν οι 
νέοι με τη σπογγαλιεία;

Απ.: Η  ηλικία που οι σφουγγαράδες άρχιζαν τη 
δουλειά ήταν των 14-15 χρόνων. Δεν έλει
παν και περιπτώσεις που με το τελείωμα 
του δημοτικοΰ σχολείου παιδιά 12-13 χρό
νων τα έπαιρναν μαζί τους οι γονείς τους.

Ερ.: Ποια μέθοδο σπογγαλιείας χρησιμοποιείτε 
σήμερα;

Απ.: Οι σφουγγαράδες σήμερα χρησιμοποιοΰν 
τη μέθοδο του ναργιλέ.

Ερ .: Ποΰ πήγαιναν παλαιότερα και ποΰ πηγαί
νετε σήμερα για σφουγγάρια;

Απ.: Παλαιότερα, από το 1860 περίπου, πή 
γαιναν σε όλα τα παράλια της Β. Αφρικής, 
Κΰπρου, Μ άλτας, Ν . Ιταλίας. Πήγαιναν, 
επίσης, σε όλα τα νησιά του Αρχιπελάγους, 
καθώς και τις ακτογραμμές του ελλαδικοΰ 
χώρου. Σήμερα εργάζονται μόνο στα ελλη
νικά χωρικά ΰδατα και σε ορισμένα διεθνή 
(Ιταλία).

Ερ .: Γιατί άλλαξαν οι τόποι σπογγαλιείας;
Απ.: Κάθε φορά που τα σπογγαλιευτικά πεδία 

αλιεΰονταν, μετατοπίζονταν σε νέους τό
πους για καλΰτερο μεροκάματο.

Ερ.: Πόσο διαρκοΰσε παλαιότερα κάθε ταξίδι; 
Τι συμβαίνει σήμερα;

Απ.: Τ ο ταξίδι στα μέρη της Αφρικής διαρκοΰ
σε 8-10 μήνες. Τ α  ταξίδια στον ελλαδικό 
χώρο 5-6 μήνες. Ταξίδια γίνονταν και μες 
στο χειμώνα. Σήμερα τα λιγοστά σπογγα
λιευτικά κάνουν μικροτάξιδα 1-2 μήνες. 
Επιστρέφουν στο νησί. Οργανώνονται και 
πάλι ταξίδι.

Ερ .: Ποια ήταν η σχέση των μελών της ομάδας 
μεταξΰ τους;

Απ .: Η  σχέση των μελών ήταν α) συντροφική 
με κοινά μερίδια, β) με ποσοστά επί των 
αλιευθησομένων σφουγγαριών. Γινόταν 
προσπάθεια  για μεγαλΰτερη παραγωγή. 
Γενικά οι σχέσεις ήταν ανθρώπινες, μιας 
κοινωνίας δεμένης μεταξΰ της.

Ερ.: Έ χουν βελτιωθεί οι συνθήκες εργασίας 
και η ζωή στο σκάφος;

Απ.: Οι συνθήκες εργασίας και η ζωή στο σκά
φος έχουν κατά πολΰ βελτιωθεί. Ο  συνεχής 
εξοπλισμός με σΰγχρονα μέσα, η καθημερι
νή επίσκεψη σε λιμάνια για ανεφοδιασμό 
αναβάθμισαν τη δουλειά. Η  έλλειψη όμως 
σφουγγαριών τοΰς αναγκάζει να βουτοΰν 
πιο βαθιά, με αυξημένο τον κίνδυνο να χτυ- 
πηθοΰν από τη νόσο των δυτών.

Ερ.: Έ χετε κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό που 
έμεινε στη μνήμη σας;



Κάλυμνος

Απ.: Τον ερχομό των σφουγγαράδικων καΐκιών. 
Τότες που οι σφουγγαράδες μας (γονείς, φί
λοι, συγγενείς) γΰριζαν απ’ το πολΰμηνο τα
ξίδι, ταξίδι ζωής η θανάτου. Το νησί ξανα
ζωντάνευε. Χαρές, γέλια, γλέντια, εμπορική 
κίνηση. Ευλογημένες μέρες.

Ερ.: Μ πορείτε να μας πείτε κατά πόσον η ζωή 
των σφουγγαράδων τροφοδότησε τη λογο
τεχνική παραγωγή των Καλυμνίων πεζο- 
γράφων και ποιητών;

Απ.: Π  μοναδικότητα του επαγγέλματος, η 
σκληρή ζωή, το πάλεμα με τη θάλασσα, οι 
κίνδυνοι που αντιμετώπιζαν ήταν μια υπέρ
βαση των ανθρώπινων αντοχών. Π  σφουγ
γαράδικη ζωή ήταν πηγή έμπνευσης όλων 
σχεδόν των καλΰμνιων λογοτεχνών. Θ α
λασσινά δίστιχα, τραγοΰδια, διηγήσεις, ποι
ήματα. Μοναδική πολιτισμική παράδοση.

Ερ.: Μ πορείτε να μας περιγράψετε συνήθειες 
και έθιμα που επιβιώνουν και ανάγονται 
στην περίοδο ακμής της σπογγαλιείας;

Απ.: Ό λ α  σχεδόν τα έθιμα και οι συνήθειες 
των παλιών σφουγγαράδων έχουν ατονή- 
σει ή εκλείψει. Ο  αγιασμός, το ξεκίνημα, η 
επιστροφή τους, τα γλεντοκόπια τους, το 
νταλιβέρι τους ανήκουν πια στην ιστορία. 
Ανάγκη να καταγραφοΰν και να αναβιώ-

Πηγές

Α. ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ

► Αρχείο Δημογεροντίας Καλΰμνου, Δήμος 
Καλυμνίων

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

► Ανδρέας Καρκαβίτσας, Τα λόγια της πλώ-

σουν όσα μποροΰν. Γίνονται προσπάθειες 
από τους πολιτιστικοΰς φορείς του νησιοΰ.

Ερ.: Λαϊκές διηγήσεις και παραμυθίες από τη 
ζωή των σφουγγαράδων;

Απ.: Οι λαϊκές διηγήσεις έχουν κΰριο θέμα το 
πάλεμα με τη θάλασσα και τα στοιχειά της, 
τις δΰσκολες καιρικές συνθήκες, ναυάγια, 
πνιγμοΰς, χτυπημένους σφουγγαράδες απ’ 
τη νόσο των δυτών, βρικολακιασμένα 
σφουγγαρονήσια στην Μ παρμπαριά κ.ά.

Ερ.: Τι συμβολίζει ο χορός του «μηχανικοΰ»;
Απ.: Ο χορός του μηχανικοΰ (επιθυμία κάποιων 

μερακλήδων χτυπημένων απ’ τη νόσο των 
δυτών να χορεΰουν, έστω και ανάπηροι, με 
το μπαστοΰνι ευκαιριακά σε γλεντοκόπια) 
εξελίχθηκε τα  τελευταία χρόνια σε χορό 
φολκλορικό. Π ιστεΰω ότι συμβολίζει το 
τραγικό μεγαλείο της σφουγγαροσΰνης, 
λεβεντιά, αγάπη για τις χαρές της ζωής, 
μερακλίκι, αγώνας και αγωνία του λαβωμέ
νου αετοΰ της θάλασσας, του σφουγγαρά, 
να ξαναστηθεί στη ζωή. Π  κάθαρση σ’ αυ
τή την τραγωδία συνεχίζεται με ένα νέο 
σφουγγαράδικο ξεκίνημα στις νότες των 
βιολιών για ένα νέο πάλεμα με τη θάλασσα 
και το σφουγγάρι. Ή τα ν  η μοίρα αυτοΰ του 
τόπου!

ρης  («Οι σφουγγαράδες», «Το γιοΰσου- 
ρι»), Νεφέλη, Αθήνα 1991.

► Γιάννης Μ αγκλής, Οι κολασμένοι της θά
λασσας, Δωρικός, Αθήνα 1986.

► Γιάννης Μ αγκλής, Τα παιδιά του Ή λιου  
και της θάλασσας, Δωρικός, Αθήνα 1980.
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Ε ι σ α γ ω γ ι κ ά

Γ
ίναι γνωστό ότι μεγάλες τεχνικές π α 
ρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον με 
μοναδικό κριτήριο την οικονομική εκ
μετάλλευση έχουν προκαλέσει ανεπα

νόρθωτες οικολογικές καταστροφές σε όλα τα 
μήκη και τα  πλάτη της γης. Αντί όμως να δαι- 
μονοποιείται γ ι’ αυτές η τεχνολογία, πρέπει 
να  καταδικάζεται η ασύνετη χρήση της από 
τον άνθρωπο, όταν αυτός δεν τη διαχειρίζεται 
ως Προμηθέας, αλλά ως άμαρτίνοος Επιμη
θέας. Γιατί ο προικισμένος με την προμήθεια 
άνθρωπος οφείλει να  επιλύει τα προβλήματα 
με έργα που θα έχουν θετικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Π  επίγνωση των ορίων της φύ
σης κατά περίπτω ση είναι απαραίτητη, κα
θώς ακόμα και μια θετική παρέμβαση δεν νο
μιμοποιεί άλλες ομοειδείς κάπου αλλοΰ. Α πα
ραίτητες λοιπόν είναι κατά τον προγραμματι
σμό των τεχνικών έργων η ευαισθησία, η σΰ- 
νεση και η γνώση, προϋποθέσεις για την εξα-

Άποψη της λίμνης Πλαστήρα

σφάλιση της βιοποικιλότητας και της αειφο- 
ρίας. Διαφορετικά, ακόμα και οι αγαθότερες 
προθέσεις κάνουν αναπόφευκτες τις «παρά
πλευρες απώλειες».

Ο ι ανάγκες οικονομικής ανάπτυξης υπα
γόρευσαν μεταπολεμικά την αξιοποίηση και 
των υδάτινων πόρων της χώρας μας. Από τα 
σημαντικότερα έργα που κατασκευάστηκαν 
τότε (1956-1961, επί πρωθυπουργίας Κων/νου 
Καραμανλή) είναι η τεχνητή λίμνη Ν ικολά
ου Π λαστήρα (Ταυρωποΰ ή Μ έγδοβα, από 
το όνομα του ομώνυμου παραπόταμου του 
Αχελώου), 25 χλμ. δυτικά της Καρδίτσας, σε 
υψ όμετρο 720 μέτρων, με τη δημιουργία 
φράγματος ΰψους 83 και μήκους 220 μέτρων. 
Τ ο έργο πλαισιώθηκε από το υδροηλεκτρικό 
εργοστάσιο 12 χλμ. έξω από την  πόλη της 
Κ αρδίτσας, ενώ από  τα  νερά  της λίμνης 
υδροδοτοΰνται η πόλη , οι Σ ο φ ά δες και 36 
χω ριά της περ ιοχής, τω ν οποίω ν τα  αγρο
κτήματα  έκτασης 114.000 στρεμμάτω ν αρ- 
δεΰονται από τα  νερά της λίμνης.

Π  λίμνη δημιουργήθηκε στο οροπέδιο της 
Ν εβρόπολης των θεσσαλικών Αγράφων. Για 
την κατασκευή της τα  κτήματα απαλλοτριώ- 
θηκαν, με αποτέλεσμα μέρος του πληθυσμοΰ 
να απομακρυνθεί από την περιοχή. Κάποιοι, 
με τις αποζημιώσεις που έλαβαν, αγόρασαν 
χω ράφ ια  και εγκαταστάθηκαν στα πεδινά , 
ενώ άλλοι μετοίκησαν στην πόλη ή τα  μεγα- 
λΰτερα αστικά κέντρα της χώρας. Ό σ ο ι έμει
ναν χρειάστηκε να  αναπροσαρμόσουν τις 
δραστηριότητές τους στα νέα δεδομένα.

Σήμερα η λίμνη, πέρα από τις ευεργετι
κές επ ιπ τώ σ εις  της λειτουργίας της στην 
ανάπτυξη της ευρΰτερης περιοχής του νομοΰ 
Καρδίτσας, έχει εξελιχθεί σε καταλΰτη ανά
πτυξης της τοπικής οικονομίας. Ω ς αξιοθέα
το έχει απαλλάξει την περιοχή από την α πο
μόνωση και από την οικονομία της αυτοκα
τανάλωσης του πρωτογενοΰς τομέα, επ ιτρέ
ποντας στους κατοίκους να  διαμορφώσουνΧάρτης Νομού Καρδίτσας
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ένα συνδυασμό παραδοσιακώ ν μορφών π α 
ραγωγής, προβολής και διάθεσης των τοπ ι
κών προϊόντω ν με την  παροχή  υπηρεσιών. 
Επειδή όμως το δέλεαρ του κέρδους συχνά 
είναι ακαταμάχητο (είναι χαρακτηριστική η 
αΰξηση τω ν τιμώ ν γη ς κατά  τη ν  περίοδο 
1996-2001, που φτάνει μέχρι και 250% ), η

τοπική κοινωνία και η πολιτεία  καλοΰνται να 
βρουν τη χρυσή τομή μεταξΰ οικονομικής 
ανάπτυξης και δ ιατήρησης της ιδ ια ίτερης 
τοπικής φυσιογνωμίας, ώστε να  αποφευχθεί 
η αλλοτρίωση. Π ρόκειται για  ένα στοίχημα 
που, δυστυχώς, άλλες π ερ ιοχές της χώρας 
μας το έχουν χάσει προ πολλοΰ.

Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ ά  Ζ η τ η μ α τ α

Οργάνωση του σχεδίου εργασίας (project)

I Δτατνπω σ/ θέματος
«Π λίμνη Ν . Π λασ τήρα . Α πολογισμός και 
προοπτικές μιας μεγάλης τεχνικής παρέμβα
σης στο φυσικό περιβάλλον».

I Π ι/γές αφόρμι/σι/ς
Μ ια επίσκεψη στη λίμνη, μια αναφορά στο 
υδρευτικό σΰστημα της πόλης.

I Σ κοποί
1. Ν α  έρθουν σε επαφή οι μαθητές με ένα με

γάλο τεχνικό έργο της περιοχής τους.
2. Ν α  αξιολογήσουν την παρουσία του.
3. Ν α  διαμορφώσουν ασφαλή κριτήρια για

τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος οφεί
λει να  προσδιορίζει τη σχέση του με το π ε
ριβάλλον.

I Άξονες
Α πό τους πολλοΰς άξονες που είναι δυνατόν
να εξεταστοΰν στη θεματική μας επιλέγουμε
τους εξής:
1. Άνθρωποι, φΰση και οικονομία κατά την 

προ του φράγματος εποχή.
2. Τ ο  μέγεθος της παρέμβασης, λειτουργία 

του έργου και προοπτικές του.
3. Ο ι επ ιπ τώ σ εις  του έργου στο χώρο και 

την τοπική κοινωνία.

I*  Ανάπτυξη των αξόνων σε δραστηριότητες

ΑΞΟΝΑΣ 1

Άνθρωποι, φΰση και οικονομία κατά την προ 
του φράγματος εποχή
1. Ν α  επ ισ κεφ τείτε  το Κ έντρο Ιστορικών 

Μ ελετώ ν και Ερευνών «Νικόλαος Π λα- 
στηρας» στο Μ ορφοβοΰνι και να συγκε
ντρώσετε πληροφορίες για  τη δράση του 
Ν . Π λαστήρα. Ν α  γράψ ετε μια σΰντομη 
βιογραφία του.

2. Από τη βιβλιογραφία να  αντλήσετε υλικό 
για την ιστορία της ευρΰτερης περιοχής, 
των οικισμών και των μνημείων της. Ν α  
κάνετε σΰνθεση των πληροφοριών αυτών.

3. Ν α  συγκεντρώσετε, μέσω συνεντεΰξεων 
με ηλικιω μένους κατοίκους, πλη ροφ ο

ρίες για  την κατάσταση του φυσικοΰ το
π ίου τη ς π ερ ιο χή ς  της λίμνης και τις 
δραστηριότητες σ’ αυτήν προ της κατα
σκευής του φράγματος, καθώς και για τις 
μεταβολές της επόμενης μέρας. Ν α  δημι
ουργήσετε ένα κείμενο στο οποίο να  εν
σωματώνονται οι πληροφορίες αυτές.

4. Μ ε την ίδια μέθοδο να συγκεντρώσετε πλη
ροφορίες για τις οικονομικές δραστηριότη
τες, την παραγωγή, τη δίαιτα, την ενδυμα
σία και γενικότερα το βιοτικό επίπεδο των 
κατοίκων της περιοχής προ της κατασκευής 
του φράγματος. Ν α  συντάξετε μια έκθεση.

5. Ν α  συγκεντρώσετε από τη βιβλιογραφία 
πληροφ ορ ίες γ ια  τα  έργα  εκσυγχρονι- 
σμοΰ και ανάπλασης της χώρας κατά τη 
μεταπολεμική περίοδο.



Τοπική Ιστορία

Το μέγεθος της παρέμβασης, λειτουργία του 
έργου και προοπτικές του
1. Α πό τον  τΰπο της εποχής (τοπικό και 

αθηναϊκό) να  προσδιορίσετε τα  προβλή
ματα που υπαγόρευσαν τη δημιουργία του 
φράγματος και τις προοπτικές που διατυ
πώνονταν τότε για την εξέλιξη της περιο
χής. Ν α  σχολιάσετε το βαθμό στον οποίο 
οι προοπτικές αυτές επαληθεΰτηκαν.

2. Α πό τεχνικές εκθέσεις και μελέτες (βλ. 
βιβλιογραφία) να  συγκεντρώσετε κατα
σκευαστικά δεδομένα  του φράγματος 
(διάρκεια κατασκευής, υλικά, τεχνογνω
σία, προσω πικό κτλ.). Τ α  βασικά στο ι
χεία  να  παρουσιαστοΰν στην τάξη.

3. Από τεχνικές εκθέσεις να συγκεντρώσετε 
πληροφορίες για τα υδρολογικά δεδομένα 
της λίμνης, καθώς και τη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων, τα ενδεχόμενα προβλήμα
τα επάρκειας για την κάλυψη των σημερι
νών αναγκών και τις σχετικές προοπτικές. 
Ν α  συζητήσετε τις προοπτικές αυτές σε συ
νάρτηση με τις πιθανές επιπτώσεις τους.

Οι επιπτώσεις του έργου στο χώρο και την 
τοπική κοινωνία
1. Μέσω συνεντεΰξεων με επιστήμονες περι

βαλλοντολόγους να  συγκεντρώσετε πλη-

Δημητρης Γιολδάσης, Καπνοχώραφα

ροφορίες για τις επιπτώσεις που είχε η δη
μιουργία της λίμνης στο φυσικό περιβάλ
λον. Σ ε ποιους τομείς αναφέρονται οι επ ι
πτώσεις αυτές;

2. Σ ε  περιβαλλοντική μελέτη για  τη λίμνη 
επισημαίνεται ότι, «επειδή από ό,τι προ- 
βλέπεται οι επ ισκέπτες της λίμνης χρόνο 
με το χρόνο συνεχώς θα αυξάνονται, θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου 
τω ν δραστηριοτήτω ν τους, γ ια  να  μην 
αποτελοΰν απειλή γ ια  το οικοσΰστημα 
της λίμνης». Π ώ ς αντιλαμβάνεστε την 
απειλή αυτή; Π ώ ς αντιλαμβάνεστε τον 
έλεγχο; Ν α  συζητήσετε και να  διατυπώ
σετε προτάσεις.

3. Μ έσω συνεντεΰξεων, αλλά και εμ πειρ ι
κά, να  αναζητήσετε στοιχεία  του παρα- 
δοσιακοΰ πολιτισμοΰ της περ ιοχής που 
δ ιατηροΰντα ι (αρχιτεκτονική , δία ιτα , 
παραγω γική διαδικασία προϊόντων, μα
γειρική, συνταγές, έθιμα κτλ.). Υπάρχουν 
φορείς που ασχολοΰνται συστηματικά με 
τη διατήρηση και την προβολή τους; Ν α 
συζητήσετε το θέμα και να διατυπώσετε 
προτάσεις.

4. Ν α  δημιουργήσετε έναν οδηγό για  την 
επίσκεψη των αξιολογότερων ιστορικών 
μνημείων και αξιοθεάτων της περιοχής, 
π α ρα θέτοντα ς τις α π α ρα ίτη τες πληρο
φορίες γ ια  τη ν  καλΰτερη εξυπηρέτηση 
του ξένου επισκέπτη.

5. Α πό την  Α ναπτυξιακή Ε ταιρεία  Κ αρδί
τσας και από άλλες πηγές να συγκεντρώ
σετε πληροφορίες σχετικές με την εξέλι
ξη τη ς επ ισ κεψ ιμ ότη τα ς της π ερ ιοχής 
της λίμνης και τ ις  προ ο πτ ικές της. Ν α  
συζητήσετε τα  στοιχεία αυτά και να  αξιο
λογήσετε τις διαγραφόμενες προοπτικές.

6. Ν α  συγκεντρώσετε μέσω συνεντεΰξεων 
πληροφ ορ ίες γ ια  τις ο ικονομικές δρα
στηριότητες που εμφανίζονται στην π ε 
ριοχή μετά τη δημιουργία της λίμνης και 
τα  συναφή προβλήματα. Ν α  συζητήσετε 
τ ις  προ ο πτ ικές γ ια  την  επαγγελματική  
αποκατάσταση τω ν νέων της περιοχής.
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III Ενδεικτική προσέγγιση δΰο δραστηριοτήτων προφορικής ιστορίας

I Δραστηριότητα 3 του άξονα 1

Μεθοδολογία: προφορικές συνεντεΰξεις

Προσδιορισμός στόχων της δραστηριότητας.
Για την απάντηση στο γενικότερο ερώτημα 
του άξονα 1 «Άνθρωποι, φΰση και οικονομία 
κατά την προ του φράγματος εποχή» κρίνε- 
ται απαραίτητη η πληροφόρηση για  τις τότε 
σχέσεις ανθρώπων-τοπίου, αλλά και τις επ ι
πτώ σεις στη ζωή τους την «επόμενη μέρα».

Επιλογή πηγών πληροφόρησης. Π  αμεσότε
ρη πηγή  πληροφόρησης, δεδομένου ότι το 
φράγμα κατασκευάστηκε πριν από 45 περί
που χρόνια, είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι' επομέ
νως επιλέγουμε τη συνέντευξη με ηλικιωμέ
νους ντόπιους.

Διατΰπωση της δραστηριότητας. Κ ατά τη 
διατΰπωση της δραστηριότητας προσδιορί
ζουμε τις πηγές, περιγράφουμε τις εστίες του 
ενδιαφέροντος μας (θέματα, χρόνος), καθώς 
και τον τρόπο αξιοποίησης τους: «Να συγκε
ντρώσετε, μέσω συνεντεΰξεων με ηλικιωμέ
νους κατοίκους, πληροφορίες για την κατά
σταση του φυσικοΰ τοπίου της περιοχής της 
λίμνης και τις δραστηριότητες σ’ αυτήν προ 
της κατασκευής του φράγματος, καθώς και 
για  τις μεταβολές της επόμενης μέρας. Ν α  
δημιουργήσετε ένα κείμενο στο οποίο να εν
σωματώνονται οι πληροφορίες αυτές».

Προετοιμασία. Επισφαλής ή επιλεκτική μνή
μη είναι δυνατόν να  οδηγήσει το μάρτυρα 
μας σε ανακριβείς πληροφορίες. Ο ι συνε
ντεΰξεις, λοιπόν, θα είναι τουλάχιστον δΰο ή 
πρέπει να  επιδιώκεται μια δεΰτερη συνέντευ
ξη επιβεβαίωσης.

Ο ι μαθητές θα αναζητήσουν στο π ερ ι
βάλλον τους τα  κατάλληλα π ρ ό σ ω π α ' την 
επόμενη μέρα αποφασίζουμε πο ια  από αυτά 
είναι περισσότερο διαθέσιμα και αξιόπιστα. 
Ο ι μαθητές που θα αναλάβουν να  πάρουν 
τις συνεντεΰξεις ενημερώνονται από το δι
δάσκοντα  γ ια  τ ις  πρ ο ϋ π ο θέσ ε ις  μιας σω
στής διαδικασίας συνέντευξης (βλ. Εισαγω

γή), καταρτίζουν  μαζί τον  κατάλογο  τω ν 
ερωτήσεων, εφοδιάζονται με τον απαραίτη
το εξοπλισμό και ενημερώνουν τους υποψ ή
φιους μάρτυρες για  το θέμα, ώστε να  έχουν 
αυτοί εΰλογο χρόνο για  ανάκληση τω ν πλη 
ροφοριών. Π ροετο ιμάζουν προσεκτικά  συ
γκεκριμένες ερω τήσεις, ενώ οι ίδ ιοι έχουν 
την απαραίτητη  πληροφόρηση για  το θέμα.

Μ ετά τη λήψη των συνεντεΰξεων ακολου
θεί η απομαγνητοφώνηση και η καθαρογρά- 
φησή τους. Μ αγνητοταινίες και κείμενα απο- 
μαγνητοφώνησης κατατίθενται στο φάκελο 
εργασίας, μαζί με τα  στοιχεία της πορείας της 
έρευνας, αλλά και πληροφορίες για τους μάρ
τυρες και τα κριτήρια επιλογής τους.

II Συνέντευξη με τον κ. Τηλέμαχο 
θυμιόπουλο, 75 ετών, 
κάτοικο Καλυβίων Πεζοΰλας, 
όπου και γεννήθηκε

Ερ .: Θ α  μποροΰσατε να  μας π ερ ιγρά ψ ετε  
την περιοχή της λίμνης και να  μας μιλή
σετε γ ια  τ ις  δρ α σ τη ρ ιότη τες σ ’ αυτήν 
πρ ιν  από την κατασκευή του φράγματος;

Απ.: Τ ότε ήταν ένα οροπέδιο, που το διέσχι
ζε ο Μ έγδοβας που χυνόταν στον Α χε
λώο. Μ ε τα  νερά του ποτίζονταν τα χω
ράφ ια  του οροπεδίου. Π  περ ιοχή  που 
βρίσκεται τώρα η λίμνη ήταν ο μόνος χώ
ρος που είχανε τα  χω ράφ ια  τους οι κά
τοικοι και η κΰρια ασχολία τους ήταν η 
γεωργία. Καλλιεργοΰσαν καλαμπόκι, π α 
τάτες, φασολάκια, που αποτελοΰσαν την 
κΰρια τροφή των κατοίκων. Π  οικονομι-

Ημιορεινές περιοχές
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Καλύβια Πεζούλας

κη κατάσταση ήταν χαμηλή και η ζωή δΰ- 
σκολη. Ο ι αγρότες, γ ια  να  βρίσκονται 
π ιο  κοντά στα χω ράφια, δημιοΰργησαν 
εκτός από το κΰριο χωριό (Πεζοΰλα, Φυ- 
λακτή) τα  λεγόμενα Καλΰβια Πεζοΰλας, 
Καλΰβια Φυλακτής κτλ.

Ερ.: Μ ιλήστε μας για  τους τρόπους μετακί
νησης και τους δρόμους που υπήρχαν 
πρ ιν  από την κατασκευή της λίμνης.

Απ.: Ο ι μετακινήσεις γ ίνοντα ν  με τα  ζώα' 
άλογα, μουλάρια, γα ϊδοΰρια . Υ πήρχε 
ένας δρόμος που οδηγοΰσε στην Καρδί
τσα. Διέσχιζε κάθετα το οροπέδιο, περ- 
νοΰσε από  το Τ σαρδάκι, κάτω από  τη 
Μ ονή Κ ορώνης, επ ικοινω νοΰσε με τα 
χω ριά  Μ εσενικόλα  και Μ ορφοβοΰνι 
(Βοΰνεσι), τη Μ ητρόπολη  (Π αλαιόκα- 
στρο) και κατέληγε στην Καρδίτσα. Το 
τμήμα του δρόμου από Καλΰβια Πεζοΰ- 
λας-Π εζοΰλα-Φ υλακτή-Ν εράιδα υπήρχε 
πριν, όπως και τώρα. Μ ε την κατασκευή

Μονή Κορώνας

της λίμνης έγινε και ο δρόμος που περνά 
από όλα τα  χωριά γΰρω από τη λίμνη' εί
ναι φαρδΰς, ασφαλτοστρωμένος, αλλά σε 
μερικά σημεία χρειάζεται διαπλάτυνση.

Ερ.: θ υ μ ό σ α σ τε  πώ ς κατασκευάστηκε το 
φράγμα και από ποιους;

Απ.: Το φράγμα άρχισε να  χτίζεται το 1958 
από τη γαλλική εταιρεία  Λυονέ, τελείωσε 
περίπου το 1961 και το 1962 η λίμνη είχε 
γεμίσει νερό.

Ερ .: Π ώ ς α ντιμ ετώ πισ αν οι τότε κάτοικοι 
της περιοχής το έργο;

Απ.: Οι κάτοικοι αντιδράσανε τότε. Τ ο  1957 
τους δώσανε 7.000 δραχμές το στρέμμα 
γ ια  απαλλοτριώ σεις. Ό μ ω ς  δεν ήθελαν 
την κατασκευή της λίμνης, γιατί εκείνη 
την  εποχή  δεν μποροΰσαν να  καταλά
βουν τη χρησιμότητά της για  τους ίδιους 
και γ ια  το νομό γενικότερα.

Ερ .: Τ ι απέγιναν οι νοικοκυραίοι που είχαν 
ιδιοκτησίες στο χώρο της λίμνης;

Απ.: Ο ι περ ισσότερο ι, με τα  χρήματα  της 
αποζημίωσης, αγοράσανε χω ράφια στον 
κάμπο ή αγοράσανε διαμερίσματα, ορι
σμένοι όμως τα  φάγανε σε σΰντομο χρο
νικό διάστημα και μείνανε στον άσο. 
Ό σ ο ι έμειναν, στην αρχή, οι εργασίες 
τους περιορίστηκαν και ασχολήθηκαν με 
την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια κή
πω ν και κάποιες συμπληρωματικές δρα
στηριότητες. Σ τη ν  αρχή η νεολαία έφευ
γε από την περιοχή για  Αθήνα, Θ εσσα
λονίκη κτλ. Μ ετά  ανοίξανε μερικά μαγα
ζιά, ταβέρνες-ψ ησταριές ως επ ί το πλεί- 
στον. Η  περιοχή αναπτΰχθηκε τα  τελευ
τα ία  χρόνια  που υπήρξε το κίνητρο του 
Leader (επιδοτήσεις) και όταν δημιουρ- 
γήθηκαν οι Κ αποδιστριακοί Δήμοι.

H Συνέντευξη με τον αιδεσιμότατο 
Σεραφείμ Γκοΰμα, 
ιερέα Κρυονερίου, ετών 70

Ερ .: θ α  μποροΰσατε να  μας περιγράψετε την 
περιοχή της λίμνης και να μας πείτε για
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τις δρασ τηριότητες σ ’ αυτήν π ρ ιν  από 
την κατασκευή του φράγματος;

Απ.: Αυτό που λέμε Μ έγδοβας δεν ήταν μέσα 
στο οροπέδιο αλλά πίσω. Υπήρχαν διάφο
ρα ρέματα που έπεφ ταν στο οροπέδιο. 
Υπήρχε και μια λεκάνη, η γοΰρνα της Βα
βάς, δηλ. της γριάς, που είχε χέλια. Στην 
περιοχή που καλΰπτεται τώρα από νερό 
καλλιεργοΰσαν μόνο καλαμπόκι. Καλλιερ- 
γοΰσαν επίσης φασολάκια και πατάτες, 
όλα χωρίς κοπριά, ήταν η περιοχή εΰφορη. 
Σ τη ν  ευρΰτερη περιοχή υπήρχε μεγάλη 
καλλιέργεια σταριοΰ, μέχρι 500 στρέμματα. 
Εκτός από τη γεωργία υπήρχε και κτηνο
τροφία' είχαμε αγελάδες, άλογα, μουλάρια, 
κατσίκια πολλά, ενώ χρησιμοποιοΰσαμε 
και ξυλεία από την περιοχή. Κάτω στο ρέ
μα υπήρχε επίσης άμμος, χαλίκι και πέτρες 
που χρησιμοποιοΰσαν στις οικοδομές.

Ερ.: Μ ιλήστε μας για  τους τρόπους μετακί
νησης και τους δρόμους που υπήρχαν 
πριν από την κατασκευή της λίμνης.

Απ.: Υπήρχε ένας δρόμος που σκεπάστηκε 
από τη λίμνη. Αυτόν παίρναμε για να  πε- 
ράσουμε στο Τσαρδάκι, από όπου πηγαί
ναμε στην Καρδίτσα. Για να πα ς στην 
Καρδίτσα ήθελες μια μέρα, πολλοί πήγαι
ναν με τα πόδια. Ό τ α ν  έγινε η λίμνη, βά
λανε το πλοίο Α δαμάντιος και κάποιες 
βάρκες να κάνουνε συγκοινωνία.

Ερ.: Θ υμόσαστε πώ ς κατασκευάστηκε το 
φράγμα και από ποιους;

Απ.: Τ ο φράγμα κατασκευάστηκε από Γάλ
λους τεχνικοΰς που έμεναν στην Καρδί
τσα. Δοΰλεψε σ’ αυτό πολΰς κόσμος από 
τα  χωριά της περιοχής ως εργάτες, που 
κάθε μέρα πηγα ινοέρχονταν στα χωριά 
τους, και η τοπική αγορά τονώθηκε από 
τα  μεροκάματα, τα  καφενεία  (μπακάλι
κα) είχαν  πολλά πράγματα, λάδια, ρΰζια 
κτλ., και αυξήθηκε η κίνηση από τα  στα
θερά μεροκάματα. Π  λίμνη για  να  γεμί
σει έκανε δυο χρόνια.

Ερ .: Π ώ ς α ντιμ ετώ π ισ α ν  οι τότε κάτοικοι 
της περ ιοχής το έργο;

Απ.: Ό π ω ς  είπα, πολλοί δοΰλεψαν στο φράγ

μα, εξασφάλισαν δηλ. μεροκάματο σταθε
ρό. Έ π ειτα  ήταν και οι αποζημιώσεις. Τ ό 
τε έγιναν διάφορες συζητήσεις, όπως να 
αποζημιωθοΰν με 5.000 το στρέμμα όσοι 
είχαν περισσότερα από 10 στρέμματα. Μ ε 
τα χρήματα αυτά μποροΰσες να αγοράσεις 
διαμέρισμα στην πόλη. Φυσικά δε συμφω- 
νοΰσαν όλοι. Για όσους είχαν λιγότερα και 
είχαν  δυο παιδιά , τους έδωσαν από τον 
αναδασμό χω ράφια κάτω στον κάμπο. 
Υπήρξαν και άλλες προτάσεις, όπως, αντί 
για  τα χωράφια να  διοριστοΰν τα  παιδιά 
τους στη ΔΕΠ ή να παίρνουν δωρεάν ρεΰ- 
μα τα χωριά και να έχουν οι ντόπιοι το δι
καίωμα ψαρέματος στη λίμνη.

Ερ .: Τ ι απέγιναν οι νοικοκυραίοι που είχαν 
καλλιεργήσιμες ιδ ιοκτησ ίες στο χώρο 
της λίμνης;

Απ.: Αφοΰ χάθηκε η γη, εξαφανίστηκε και ο 
κόσμος. Υπήρξε τότε μετανάστευση στην 
Α θήνα, τη Θ εσσαλονίκη, αλλά και στο 
εξω τερ ικό’ Γερμανία, Κ αναδά, Π νωμέ- 
νες Π ολιτείες. Απόδειξη και ο μειωμένος 
αριθμός μαθητώ ν τω ν χωριών. Από 
όσους έφυγαν λίγοι γΰρισαν. Α πό την άλ
λη, όσοι πήραν χω ράφια στον κάμπο, τα 
χω ράφια αυτά που έγιναν ποτιστικά, λό
γω της λίμνης, πήραν αξία.

Παναγία η Πελεκητή
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΠΝ ΠΡΩΤΠ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΠΓΩΝ

Α/Α
Ερωτήματος

Πληροφορίες για αξιοποίηση 
κατά τη σύνταξη του κειμένου

Ανατροφοδοτικά 
στοιχεία για συνεντεΰξεις- 

επιβεβαιώσεις

1

Στο οροπέδιο της Νεβρόπολης, γόνιμη περιοχή που δεν 
είχε μόνιμες κατοικίες, αλλά καλύβια (που παρέμειναν 
ως τοπωνύμια), κΰρια ασχολία των κατοίκων ήταν η γε
ωργία (καλαμπόκι, φασολάκια, πατάτες) για αυτοκατα
νάλωση, ενδεικτικό μη εμπορευματικής οικονομίας. Σε 
μικρότερο ίσως βαθμό οι κάτοικοι επιδίδονταν στην κτη
νοτροφία, την αλιεία, την υλοτομία, ενώ προμηθεύονταν 
και αδρανή υλικά οικοδόμησης.

1. Διαπιστώνεται διαφωνία 
ως προς την παλιά ροή 
του Μέγδοβα. Διερεΰνη- 
ση από άλλη πηγή.

2. Στοιχεία ανατροφοδό
τησης στο ανθρωπωνυ- 
μικό πεδίο: Τα επώνυμα 
Καλΰβας, Καλυβιώτης 
κτλ. τι δηλώνουν;

2

Οι μετακινήσεις και οι μεταφορές παλιά γίνονταν με ζώα, και 
οι χρόνοι των διαδρομών ήταν μεγάλοι. Υπήρχε δρόμος που 
διέσχιζε από Δ προς Α το οροπέδιο και παρακλάδια προς τα 
χωριά. Μετά την κατασκευή της λίμνης μόνο ένα τμήμα του 
παλιού οδικού δικτύου διατηρήθηκε, ενώ για τη συγκοινωνία 
ανάμεσα στις όχθες χρησιμοποιήθηκαν πλωτά μέσα.

Τι δηλώνει ο αφηγητής με 
τον όρο «δρόμος»;

3

Στη διάρκεια κατασκευής του φράγματος από γαλλική 
εταιρεία δούλεψαν στο εργοτάξιο πολλοί ντόπιοι, γεγο
νός που πρόσκαιρα υπήρξε θετικό για την τοπική οικονο
μία. Για να γεμίσει η λίμνη χρειάστηκαν 2 χρόνια.

Ποιες οι δεξιότητες των 
ντόπιων εργατών; Ποιες οι 
αμοιβές τους;

4

Πρέπει να υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, τα κίνητρα των 
οποίων δεν είναι σαφή. Πιθανότατα σχετίζονται με τις 
διαφορετικές αντιλήψεις των κατοίκων περί συμφέρο
ντος. Αυτό συνάγεται από την ποικιλία προτάσεων που 
διατυπώθηκαν, αλλά και από τις διαφορετικές πορείες 
που ακολούθησαν οι διάφορες ομάδες κατοίκων.

Διαπιστώνεται διαφωνία ως 
προς το ποσό αποζημίωσης 
των ιδιοκτητών γης.

5

Από τους κατοίκους της περιοχής άλλοι επέλεξαν την 
αποκατάσταση στον κάμπο, άλλοι εισέπραξαν αποζη
μιώσεις σε χρήμα και τις επένδυσαν σε αστικά ακίνητα, 
άλλοι παρέμειναν στην περιοχή και τροποποίησαν εν μέ- 
ρει την απασχόλησή τους, άλλοι μετανάστευσαν.

Π αποδημία οφείλεται μό
νο στην κατασκευή της λί
μνης < εντάσσεται σε γενι
κότερες τάσεις του ελληνι- 
κοΰ πληθυσμοΰ της εποχής;

Ολοκλήρωση της δραστηριότητας
Αφοΰ διερευνηθοΰν τα ζητήματα της στήλης 
της ανατροφοδότησης, οι μαθητές προχω - 
ροΰν στη σΰνθεση του κειμένου, το οποίο 
παρουσιάζουν στην τάξη.

II Δραστηριότητα 6 του άξονα 3

Προσδιορισμός στόχων της δραστηριότητας.
Για την απάντηση στο γενικότερο ερώτημα 
του άξονα 3 «Οι επιπτώσεις του έργου στο χώ
ρο και την τοπική κοινωνία» κρίνεται απαραί
τητο να αντλήσουμε, μεταξΰ άλλων, πληροφο
ρίες για τις σΰγχρονες οικονομικές δραστηριό
τητες και τις προοπτικές της περιοχής. 
Επιλογή πηγών πληροφόρησης. Τ ην αμεσότε
ρη πηγή πληροφόρησης αποτελοΰν οι εμπλε
κόμενοι, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι αρχών ή

φορέων. Επομένως, η προσφορότερη μέθοδος 
για απόκτηση πληροφοριών από πρώτο χέρι 
είναι η συνέντευξη με αυτοΰς.
Διατύπωση της δραστηριότητας. Κατά τη δια
τΰπωση ισχΰουν οι προϋποθέσεις που λάβαμε 
υπόψη στο προηγοΰμενο παράδειγμα. Ειδικό
τερα εδώ, επειδή η επιλογή επαγγέλματος είναι 
στα ενδιαφέροντα των μαθητών αυτής της ηλι
κίας, κρίνεται σκόπιμο να ολοκληρωθεί η δρα
στηριότητα με συζήτηση των δεδομένων: «Να 
συγκεντρώσετε, μέσω συνεντεΰξεων, πληροφο
ρίες για τις οικονομικές δραστηριότητες που 
εμφανίζονται στην περιοχή μετά τη δημιουργία 
της λίμνης και τα συναφή προβλήματα. Ν α  συ
ζητήσετε τις προοπτικές για την επαγγελματι
κή αποκατάσταση των νέων της περιοχής». 
Προετοιμασία. Ισχΰουν τα  ίδια με το προηγοΰ-
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μενο παράδειγμα. Λόγω της ευρΰτητας του φά
σματος των εμπλεκομένων, οι συνεντεΰξεις της 
δραστηριότητας αυτής χρειάζεται να είναι πε
ρισσότερες. Επιλέγουμε, όπως και στο προη- 
γοΰμενο παράδειγμα, τα πρόσω πα από τους 
αγρότες, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ΟΤΑ, 
τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ και τους ασχολοΰ- 
μενους με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
Ερωτηματολόγια. Είναι π ροφ α νές ότι στις 
δ ιαφ ορετικές αυτές κατηγορίες ανθρώ πω ν 
θα τεθοΰν διαφορετικές ερωτήσεις, ανάλογα 
με το πεδίο δραστηριότητάς τους. Κ αταρτί
ζουμε λοιπόν τα  εξής ερωτηματολόγια.

II Α. Συνέντευξη με ντόπιο κάτοικο
1. Σε ποιο βαθμό η δημιουργία της λίμνης έχει 

επηρεάσει τη ζωή σας, τις μετακινήσεις, 
την εργασία, την οικονομική κατάσταση;

2. Πώς βλέπετε τις προοπτικές για συγκράτη
ση ή επάνοδο των νέων στην περιοχή;

3. Τ ι θα μποροΰσε να γίνει για  τη βελτίωση 
της κατάστασης;

II Β. Συνέντευξη με τεχνικό της ΔΕΗ  
που εργάζεται στο φράγμα

1. Π οιες οι συνθήκες εργασίας σας εδώ;
2. Πόσοι εργαζόμενοι απασχολοΰνται στο έργο;
3. Η  διαχείριση της λίμνης και του φράγμα

τος παρουσιάζει δυσκολίες;

II Γ. Συνέντευξη με τον αντιδήμαρχο 
της περιοχής

1. Π ο ια  η σημασία του φράγματος και της 
λίμνης για  την περιοχή;

2. Δημιουργοΰν κάποια  προβλήματα τα  δΰο 
αυτά έργα;

3. Σ ε ποιο βαθμό τα  δΰο έργα επηρεάζουν 
την οικονομία της περιοχής;

4. Π οιες παρεμβάσεις θεωρείτε απαραίτη
τες για  τη βελτίωση της οικονομίας της

π ε Ρι°χής;

II Δ. Συνέντευξη με εστιάτορα 
ή ξενοδόχο

1. Α πό ποΰ κατάγεστε και με τι ασχολείστε;
2. Γιατί επιλέξατε αυτό το είδος επ ιχειρη

ματικότητας;

3. Π ο ια  η κίνηση στη διάρκεια του έτους;
4. Π ο ιες οι συνήθεις κατηγορίες πελατών; 

Γιατί έρχονται στην περιοχή;
5. Είναι αποδοτική  η επ ιχε ιρηματικότητα  

στον τουρισμό εδώ;
6. Τ ι μπορεί να γίνει για  βελτίωση της του

ριστικής οικονομίας στον τόπο;

II Ε. Συνέντευξη με επιστήμονα 
οικολόγο

1. Π ο ια  είδη χλωρίδας και πα ν ίδα ς υπάρ
χουν στην περιοχή;

2. Π οιες οι θετικές ή αρνητικές επιπτώ σεις 
στο περιβάλλον από τη λίμνη;

3. Ενδείκνυται η περιοχή για  οικοτουρισμό; 
Για ποιους λόγους;

4. Π ο ια  τα  σημαντικότερα οικολογικά προ
βλήματα της περιοχής;
Σ το ν  π ίνα κα  που ακολουθεί σταχυολο- 

γοΰμε ορισμένες από τις απόψ εις που διατυ
πώθηκαν κατά τις συνεντεΰξεις. Ο ι απόψ εις 
αυτές, σΰμφωνα με τη διατΰπωση της δρα
στηριότητας, αποτελοΰν υλικό αφόρμησης 
της συζήτησης που θα ακολουθήσει.

Συζήτηση. Κατά τη συζήτηση θα διατυπωθοΰν 
από τους μαθητές απόψεις για τα  πολΰ ενδια
φέροντα θέματα που θίγονται στις συνεντεΰ
ξεις, γεγονός που προσδοκάται ότι θα συμβά
λει στη διαμόρφωση στάσεων. Μερικά από τα 
θέματα αυτά, επιγραμματικά, είναι τα εξής: 

Ευρω παϊκά προγράμματα  και ανάπτυξη 
της υπαίθρου, κ ίνητρα εγκατάστασης στην 
περ ιφ έρεια , σχέση τεχνικώ ν υποδομών-οι- 
κονομικής ανάπτυξης, επιλογή επαγγέλμα
τος και τόπου  διαμονής, διαχείριση τεχν ι
κών έργω ν, ο ικοσ ΰσ τημα  και ο ικονομική 
ανάπτυξη , παράδοσ η  και τουρισμός, πρ ο 
βλήματα τουριστικής οικονομίας κ.ά.

Τ η συζήτηση σκόπιμο είναι να  οργανώ
σει ο διδάσκων σε συνεργασία με τους μαθη
τές, να  υπάρξει ενημέρωση και άλλων ενδια- 
φερόμενων μαθητών και καθηγητών και να 
τη συντονίσει ο διδάσκων.

Επίσης, σκόπιμο είναι να  οργανωθεί από 
το σχολείο παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
σε δημόσια ανοιχτή εκδήλωση.



Τοπική Ιστορία

Α/Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΣΥZΗTΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Α1 1 Ο τουρισμός ανέδειξε τα νέα για τον τόπο επαγγέλματα στα ξενοδοχεία, εστιατόρια, ψηστα
ριές, κρεοπωλεία, καταστήματα με παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, με κρασιά. Είναι θε
τική για την περιοχή εξέλιξη τα τελευταία κίνητρα του προγράμματος Leader (επιδοτήσεις) 
καθώς και η δημιουργία των Καποδιστριακών Δήμων.

2 Τώρα με τον τουρισμό η νεολαία, οι νέοι, ή επανέρχονται ή δε φεύγουν.
3 Δε διατυπώνονται προτάσεις.

Α2 1 Οι μετακινήσεις είναι ευκολότερες, το οδικό δίκτυο καλύτερο. Οι τοπικοί παραγωγοί πουλά
νε, δίπλα στη λίμνη, σε πάγκους ντόπια προϊόντα (γλυκά, μαρμελάδες, τραχανά, μέλι, ρεβύθια, 
φασόλια κ.ά).

2 Π δυνατότητα απασχόλησης δεν αποτελεί το μοναδικό κίνητρο για εγκατάσταση εδώ. Υπάρχει 
μεγάλο πρόβλημα με τα οικόπεδα, γιατί η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) που ισχύει από το 
1984 περιορίζει τις δυνατότητες εγκατάστασης νέων και οι τιμές της γης είναι πλέον υπερβολικές.

3 Π ΖΟΕ πρέπει να αλλάξει. Να διαπλατυνθεί ο περιφερειακός δρόμος. Να προωθηθεί το χιονο
δρομικό κέντρο. Να συνεχιστούν ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Leader. Να γίνεται πι
στοποίηση ποιότητας των τοπικών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας.

Β 1 Οι συνθήκες απασχόλησης και ιδιαίτερα στο φράγμα είναι δύσκολες λόγω των κλιματολογι- 
κών συνθηκών.

2 Στο φράγμα της ΔΕΗ εργάζονται περίπου 60 άτομα, μεταξΰ των οποίων αρκετοί ντόπιοι.

3 Δεν υπάρχουν δυσκολίες διαχείρισης της λίμνης. Υπάρχουν προοπτικές εμπλουτισμοί της με 
νερά του Ίστρου, όπως έγινε με την εκτροπή του Κερασιώτη. Χρειάζεται σταθερή διαχείριση 
των νερών, για να μη διαταράσσεται το οικοσύστημα της περιοχής.

Γ 1 Π κατασκευή του φράγματος αποτελεί ουσιαστική και πολλαπλή συμβολή. Αρδεύει 300.000 
στρέμματα και υδρεύει 80.000 κατοίκους. Παράλληλα, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
είναι αξίας 0,5 δισ. δρχ. ετησίως, ενώ η λίμνη αποτελεί το επίκεντρο τουριστικής ανάπτυξης 
του νομού.

2 Οι τεχνικές παρεμβάσεις δε δημιούργησαν κανένα πρόβλημα. Αντίθετα αναβάθμισαν την πε-
ρι°χή.

3 Τα τελευταία 20 χρόνια επενδύθηκαν περισσότερα από 20 δισ. δρχ. σε έργα υποδομής και του
ριστικής ανάπτυξης. Σήμερα επισκέπτονται ετησίως τη λίμνη περισσότερα από 1 εκατομύριο 
άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

4 Το οδικό δίκτυο είναι επικίνδυνο σε αρκετά σημεία. Πρέπει να προστατευτεί το υδάτινο δυναμι
κό, το φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης η λαϊκή αρχιτεκτονική και η πολεοδομία των οικισμών.

Δ1 1 Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καρδίτσα. Π γιαγιά μου κατάγεται από τη Φυλακτή, ο παπ
πούς μου ήταν μελισσοκόμος. Π οικογένεια του πατέρα μου είχε εγκατασταθεί στην Καρδίτσα 
και από το 1950 έρχονταν συνεχώς τα καλοκαίρια στη Νεβρόπολη. Οι επιχειρήσεις μου, κα- 
φέ-σνακ-μπαρ και κατάστημα με παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, λειτουργούν 3,5 χρόνια.

2 Επέλεξα αυτές τις επιχειρήσεις γιατί έλειπαν, αλλά και για να βοηθήσω τους ντόπιους παρα- 
γωγοΰς.

3 Περίοδοι αιχμής Χριστούγεννα, Νέο έτος, Απόκριες, 25η Μαρτίου, Πάσχα, Αγίου Πνεύμα
τος, 28 Οκτωβρίου, κυρίως όμως το καλοκαίρι, ειδικότερα τον Αύγουστο, αλλά και τα Σαββα
τοκύριακα. Τις υπόλοιπες μέρες η κίνηση είναι ελάχιστη.

4 Έλληνες 98% από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα. Έρχονται για το τοπίο, τη γαλήνη, τα τοπικά 
εδέσματα, αλλά και για κυνήγι, ορειβασία, ψάρεμα στη λίμνη και επίσκεψη μονών της περιοχής.

5 Στα 3,5 χρόνια που έχω τις επιχειρήσεις δουλεύουν πολύ καλά όλο το χρόνο. Είναι αποδοτική 
η επιχειρηματικότητα στον τουρισμό εδώ, όπως την αντιλαμβανόμαστε σαν νέοι επαγγελμα- 
τίες. Θα λέγαμε, μάλιστα, ότι πετύχαμε 100%, αν καταφέρναμε ο κόσμος να μην έρχεται μόνο 
τα τριήμερα και τις γιορτές, αλλά περισσότερες μέρες μέσα στη βδομάδα.



Η  λίμνη Πλαστήρα

6 Βασικό είναι να γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις προετοιμασίας αθλητικών ομάδων, τους θερι
νούς μήνες, καθώς και ορισμένα ξενοδοχεία, ώστε να επαρκούν για τις περιόδους αιχμής. Η λί
μνη είναι πάντα προσιτή, γιατί οι αρχές το φροντίζουν. Ορισμένες φορές όμως τα ΜΜΕ με 
λανθασμένες ειδήσεις, π.χ. πως η λίμνη Πλαστήρα είναι κλειστή λόγω χιονιών, μας δημιουρ- 
γοΰν προβλήματα, καθώς ακυρώνονται κρατήσεις δωματίων Πρώτο μέλημά μας είναι να μη 
χαλάσει το περιβάλλον, να υπάρχει πάντα καθαριότητα και να διατηρηθεί η ομορφιά της πε
ριοχής μας, γι’ αυτό θέλουμε ήπιες παρεμβάσεις στο περιβάλλον.

Δ2 1 Κατάγομαι από το Κρυονέρι. Πριν από 5 χρόνια ανακαίνισα το σπίτι του Νικολάου Πλαστήρα 
και δημιοΰργησα ξενοδοχείο-ξενώνα δυναμικότητας 35 κλινών, που φέρει και το όνομά του. 
Το κτίσμα έγινε πάνω στα παλιά θεμέλια με πέτρα και ξΰλο, για να δένει με το περιβάλλον.

2 Πριν από 10 χρόνια περίπου άρχισαν να χτίζονται τα πρώτα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. 
Έβλεπα τη μελλοντική ανάπτυξη της λίμνης.

3 Γενικά υπάρχει πληρότητα της τάξεως του 50%. Συνήθως η κίνηση είναι ανεβασμένη αργίες, 
γιορτές, σαββατοκΰριακα. Τις καθημερινές μπορεί να είμαστε άδειοι τελείως.

4 Επισκέπτες είναι κυρίως ελεΰθεροι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι θέλουν να επισκεφθοΰν μο
ναστήρια, να κάνουν περίπατο στα βουνά, ιππασία, κυνήγι, ποδήλατο στη λίμνη, το χειμώνα έρ
χονται και κάποιοι κυνηγοί.

5 θεωρώ ότι πέτυχα επαγγελματικά.
6 Μας λείπει η «παιδεία» στην εξυπηρέτηση και την πολλαπλή προσφορά σε δραστηριότητες 

στους πελάτες. Παράδειγμα, υπάρχει ημιτελές χιονοδρομικό κέντρο, όμως η πολιτεία δεν εν- 
διαφέρεται να το ολοκληρώσει για να έχει ο πελάτης εναλλακτικές λΰσεις. Υπάρχει κακή κατά
σταση του οδοστρώματος και χρειάζεται ασφαλτόστρωση του δρόμου για τη χιονοδρομική πί
στα. Οι πελάτες μαγεΰονται από την περιοχή, αλλά τους στενοχωρεί η έλλειψη παιδείας στο 
σέρβις, η έλλειψη μαγαζιών με παραδοσιακά είδη της περιοχής και η απουσία Τράπεζας ή μη
χανήματος ανάληψης χρημάτων. Χρειάζεται μεγαλΰτερη οργάνωση, επενδΰσεις και όχι περι- 
στασιακή ενασχόληση με δραστηριότητες όπως η ποδηλασία, η ορειβασία, το κανόε-καγιάκ. 
θ α  μποροΰσαν να γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες και προετοιμασία 
ομάδων (γήπεδα βόλεϊ, τένις, μπάσκετ, 5Χ5), να οργανώνονται στη λίμνη κωπηλατικοί αγώνες, 
χειμερινό κέντρο πατινάζ, αεροδρόμιο για άμεση πρόσβαση.

Ε 1 Η βλάστηση είναι εκπληκτική σε ποικιλία και πυκνότητα (αειθαλή, πλατΰφυλλα, κωνοφόρα, 
φυλλοβόλα, θάμνοι). Η πανίδα δεν έχει μεγάλα αρπακτικά (αρκοΰδα, λΰκος, τσακάλι) αλλά 
όλη την άλλη ποικιλία μικρότερων ζώων.

2 Δεν υπάρχουν θετικές επιπτώσεις από τις παρεμβάσεις στη φΰση. Η έλευση του νεροΰ μόνο 
πρόσφερε βελτίωση οπτική ή βελτίωση διαμονής. Αρνητικές επιπτώσεις είναι η απώλεια ζωής 
και κατοικίας πολλών ζώων, το μεγαλΰτερο υδάτινο φορτίο, που ίσως προκαλέσει γεωλογικές 
ανακατατάξεις. Επίσης, η ισοπέδωση 120.000 στρεμμάτων στην πεδιάδα της Καρδίτσας κατέ
στρεψε την υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, ενώ η εκεί χρήση λιπασμάτων αποδείχτηκε αρνη
τική για το περιβάλλον.

3 Υπάρχουν πολλοί επισκέπτες' οι κάτοικοι εφαρμόζουν σε μερικές περιπτώσεις τον οικοτουρι
σμό. Η περιοχή είναι πρόσφορη για πάσης φΰσεως τουρισμό.

4 Δεν υπάρχει ρΰπανση των υδάτων της λίμνης από τις ψηλότερες περιοχές. Πέρα από την αρχι
κή αλλοίωση του περιβάλλοντος, δεν υπάρχουν οικολογικά προβλήματα.



Π α ρ ά ρ τ η μ α

Φορείς και υποδομές πληροφόρησης και εκπαίδευσης περιοχής 
λίμνης Πλαστήρα

► Κέντρο Ιστορικών Μελετών και Ερευνών «Νι
κόλαος Πλαστήρας»

► Πνευματικό Κέντρο Μεσενικόλα

► Σύλλογος Μορφοβουνιτών

► Σύλλογος Κερασιωτών

► Σύλλογος Λαμπεριωτών

► Σύλλογος Μοσχατιανών

► Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος (Κρυονέρι)

► Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλεσίου

► Σύλλογος Γυναικών Αγ. Τριάδα (Καλύβια Πεζούλας)

► Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μπελοκομίτη

► Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυτσιωτών «Πανα
γία Πελεκητή»

► Υδροβιολογικός σταθμός

► Παρατηρητήριο Ορνιθοπανίδας στη θέση Ζυ- 
γογιανναίικα

► Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
Έρευνας Νεοχωρίου

► Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου

► Εκπαιδευτικό Δάσος Μπελοκομίτη

► Πειραματικός σταθμός οργανικής καλλιέργειας 
Μορφοβουνίου

·Ι> Επιλογή βιβλιογραφίας

Γριβέλλας, Λ., Καραφύλλης, Ν. & Β. Μαγόπουλος, 
Εγχειρίδιο Τοπικής Ιστορίας, Νομαρχιακή Αυ
τοδιοίκηση Καρδίτσας, Καρδίτσα 1997.

Κουτσογιάννης, Δ., Ευστρατιάδης, Α. & Α. Κουκου- 
βίνος, Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης 
της λίμνης Πλαστήρα. Ημερίδα για την παρου
σίαση του ερευνητικού έργου «Διερεύνηση των 
δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της 
ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα», Μάρτιος
2002, Δήμος Καρδίτσας, Καρδίτσα 2002.

Κουτσούρης, Α., Οικοτεχνικές και αγροτουριστικές 
δραστηριότητες στη λίμνη Πλαστήρα. Εισήγηση 
στο Πανευρωπαϊκό Σεμινάριο με θέμα «Ο αγρο
τουρισμός και η συμβολή του στη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών της Ευρώ
πης», Υπουργείο Γεωργίας υπό την αιγίδα της 
UNESCO, Πλωμάρι Λέσβου, 1-7 Ιουνίου 1997.

Κουτσούρης, Α. & Δ. Γάκη, «The quest for a sustain
able future: alternative tourism as the lever of 
development», ανακοίνωση στο 10ο Παγκόσμιο 
Διεπιστημονικό Συνέδριο Τουρισμός και Πολιτι
σμός στην Αειφόρο Ανάπτυξη, ΕΜΠ, Αθήνα, 19
21 Μαΐου 1998.

Πρόντζας, Ε., Οικονομία και γαιοκτησία στη Θεσ
σαλία, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992

Στρογγύλης, Απ., Το αντάρτικο αεροδρόμιο, Αθήνα 
1988.

Τόλης, Δ., Το χωριό Καροπλέσι και η περιοχή 
Αγράφων, Θεσσαλονίκη 1969.

ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΠΠΕΡ, Δήμος Καρδίτσας, Αναπτυ
ξιακή Καρδίτσας ΑΕ., Ειδική Περιβαλλοντική 
Μελέτη περιοχής Λίμνης Ν. Πλαστήρα Ν. 
Καρδίτσας, Αθήνα, Δεκέμβριος 2001.

Σχέδιο ανάπτυξης περιφέρειας Θεσσαλίας 2000
2006, για το ΙΙΙΚΠΣ, ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής 
και Δυτικής Θεσσαλίας (11-6-1998).

Ενδεικτικοί δικτυακοι τόποι

► http ://w w w .cu ltu re .g r/m aps /thessal /kard itsa / 

ka.rd.itsa/html

► http ://w w w .a.egea.n.gr/lid ./intem et/elliniki ekdosi/ 

D im osieuse is/A nthopoulou .h tm

Λακίδης, Α., Περιηγήσεις στη λίμνη Πλαστήρα, 
Αθήνα 2001.
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ΣΟΥΦΛΙ

Το παλαιό Γυμνάσιο Σουφλίου



Ε Ι ΣΑΓΩΓ Ι ΚΑ

ν
το ερευνητικό πλαίσιο της τοπικής 
ισ το ρ ία ς η εξέτασ η  τω ν σχέσεω ν 
τω ν εκπαιδευτικώ ν θεσμών < ιδρυ

μάτων με την  κοινω νία είναι κατά  κανόνα 
εξα ιρετ ικά  πα ρα γω γική . Α υτό ισχύει και 
στην περίπτω ση τω ν σχολικών projects το
π ικής ιστορίας, στα οποία  η συγκριτικά με 
άλλες π η γές  ευχερέσ τερη  πρόσβασ η  στο 
σχολικό υλικό έχει αναδείξει την  «ιστορία 
του σχολείου» σε δημοφιλέστατο θέμα για 
εκπαιδευτικούς και μαθητές. 1

Είναι γεγονός ότι το σχολείο, με το σω- 
ζόμενο από  το παρελθόν υλικό, φ ω τογρα
φίες μαθητικών εκδηλώσεων, τα  παλα ιά  δι
δακτικά βιβλία, τη βιβλιοθήκη του, κυρίως 
όμως το αρχείο του, αποτελεί σημαντικότα
τη πη γή  πλη ροφ όρη ση ς, όχι μόνο γ ια  το 
π α ρ ελ θό ν  της σ χολ ικής μ ονάδας ή την  
ιστορία  της εκπαίδευσης, αλλά και γ ια  την 
ιστορία  της τοπ ικής κοινωνίας. Τ α  έγγρα
φα του σχολικού αρχείου  περ ιλαμβάνουν 
τεράστια  π οσ ότητα  πληροφοριώ ν για  τη δι
οίκηση, τα  προγρά μ μ α τα , το διδακτικό 
προσω πικό, τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμί
σεις και το πλα ίσ ιο  εφ α ρμ ογή ς τους, τα 
α π ο τελέσ μ α τα  εξετάσ εω ν, τ ις  αυξομειώ 
σεις του μαθητικού πληθυσμού, καθώς και 
ειδ ικότερες πληροφορίες σ χετικές με συμ
βάντα της σχολικής ζωής και της εκπαιδευ
τικής διαδικασίας. Τ ο  σχολικό αρχείο περ ι
λαμβάνει, επ ίσης, και τα  εκάστοτε προβλε- 
πόμενα  από  τη νομοθεσία βιβλία, τα  οποία, 
καθώ ς ε ίνα ι ε ιδολογικά  και χρονολογικά  
ταξινομημένα , επ ιτρ έπ ο υ ν  στο μαθητή- 
ερευνητή  να  δ ια χε ιρ ισ τε ί το π ερ ιεχόμ ενό  
τους με σχετική ευκολία. Π έρα  όμως από 
την  ιστορία  της σχολικής μονάδας, οι σχε
τικές πληροφ ορ ίες είναι δυνατόν να  αξιο- 
ποιηθούν για  τη διερεύνηση ευρύτερων θε
ματικών τοπ ικής ιστορίας, καθώς το σχολι
κό αρχείο , που α να φ έρετα ι σε π ρόσ ω πα , 
μέλη της τοπ ικής κοινωνίας παρέχει ενδια

φ έρουσες π λη ρ ο φ ο ρ ίες  γ ια  το παρελθόν  
τη ς  κο ινω νίας αυτής και της δ ιαλεκτικής 
που αναπτύσσεται ανάμεσα σ’ αυτήν και το 
σχολείο.2

Ε π ιλέγοντα ς εντούτο ις το σχολικό αρ
χείο  ως πηγή  γ ια  τη μελέτη του πα ρελ θό
ντος της τοπικής κοινωνίας, είναι αναγκαίο 
να  ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αποτελε- 
σματικότητα της μελέτης του ρόλου τω ν εκ
παιδευτικώ ν θεσμών και ιδρυμάτων εξαρτά- 
ται από  το μέγεθος της «μονάδας τοπ ικής 
ιστορίας» που επιδιώκουμε να  μελετήσουμε. 
Π ράγματι, στο πλαίσιο ενός σχολικού σχε
δίου εργασ ίας δεν είνα ι εύκολο να  τεκμ η
ριωθεί με ασφάλεια ο ρόλος ενός σχολείου 
στην κοινωνική διαμόρφωση ενός μείζονος 
αστικού κέντρου, δεδομένου ότι, πέρα  από 
την  εκπαίδευση, πολυάριθμοι άλλοι π α ρ ά 
γο ντες  συντελούν στη διαμόρφω ση αυτή. 
Ό π ω ς  εξάλλου έχει επισημάνει ο A. Rogers, 
κα τά  τη ν  προσέγγιση  εκπα ιδευτικ ώ ν  θε
σμών στο πλαίσιο της τοπ ικής ιστορίας τα 
τεκμήρια για  ένα μέσο χωριό είναι σπάνια, 
ενώ για  τη μεγάλη πόλη είναι συχνά πολυά
ριθμα και δύσκολα διαχειρίσιμα. Για το λόγο 
αυτό και προκειμένου να  αναδεικνύονται 
γλαφυρά οι σχέσεις εκπαίδευσης-κοινωνίας, 
σκόπιμο είναι το σχολικό project να  αναφέ
ρεται σε μια μεσαίου μεγέθους κοινότητα .3 
Λ αμβάνοντας υπόψη την  προϋπόθεση αυτή 
και προκειμένου να  παρουσ ιάσ ουμε ένα 
δείγμα προσέγγισης του σχολικού αρχείου, 
επιλέξαμε το Σουφλί, μια πόλη της οποίας 
το μέγεθος α ντα π οκ ρ ίνετα ι στις προανα- 
φερθείσες προδιαγραφές.

Κ ατά την  περίοδο της οικονομικής ακ
μής, ό τα ν  η «πόλη του μεταξιού» δ ιαμόρ
φω νε ασ τικά  χα ρα κ τη ρ ισ τικά , σημαντική 
υπήρξε και η ανάπτυξη  φ ορέω ν π α ιδ ε ία ς  
και πνευμ ατικής ζωής. Ή δ η  από  τα  μέσα 
του 19ου αιώνα λειτουργούσε αλληλοδιδα
κτικό  σχολείο, του οποίου οι δάσκαλοι μι
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σθοδοτούνταν από την τοπική  Κ οινότητα, 
ενώ λίγο αργότερα, περί το 1860, άρχισε τη 
λειτουργία  της η Α στική Σχολή, που στεγά
στηκε στο κτίριο του σημερινού Β ' Δημοτι
κού Σχολείου. Η  Σχολή διέθετε δανειστική 
β ιβλιοθήκη και από  το 1900 δ ιδα σ κότα ν  
εκεί και η μουσική. Α πό το 1878 ε ίχε  συ- 
σταθεί ο Θ εατρικός Ό μ ιλος Σουφλίου, τα  
μέλη του οποίου συμμετείχαν σε πα ρα σ τά 
σεις ως ηθοποιο ί. Π αράλληλα, από  τις αρ
χές της δεκαετίας του 1880 λειτούργησε το 
Π αρθεναγω γείον Σουφλίου, το οποίο  στε
γάστηκε στο κτίριο του σημερινού Α ' Δημο
τικού Σχολείου. Τ ο  1903 το φιλολογικό π ε 
ρ ιοδικό Φ ιλόκαλος Π ηνελό π η  τη ς  Κ ων
σ τα ντινο ύ π ο λη ς ε ίχε  στο Σ ουφ λ ί 34 συν
δρομητές, και φυσικά πολύ περισσότερους 
α να γνώ σ τες , π ερ ισ σ ό τερ ο υς από  άλλα 
αστικά κέντρα της Θ ράκης, στοιχείο  ενδει
κτικό ενός υψ ηλού μορφω τικού επ ιπ έδο υ  
στην πόλη και του προοδευτικού χαρακτή
ρα του τοπικού πληθυσμού.4

Κ ατά την  περ ίοδο  1905-1922 οι αλλε
πάλληλες μεταβολές κυριαρχίας, οι πολεμι
κές συγκρούσεις και η γενικότερη ανασφά
λεια είχα ν  τον  αντίκτυπο τους και στα εκ
πα ιδευτικά  πρά γμ α τα  του Ελληνισμού της 
Θ ράκης. Εντούτοις, ακόμα και τότε ο αριθ
μός τω ν μορφωμένων Σ ουφ λιω τώ ν εξακο
λουθούσε να  ε ίνα ι αξιόλογος. Τ η ν  εποχή  
μάλιστα αυτή ένας νέος Θ εατρικός Ό μιλος  
της πόλης ανεβάζει έργα  εθνικού π ερ ιεχο 
μένου, ενώ ενδεικτική της φιλομάθειας των 
Σουφλιω τώ ν είναι και η κατά  το 1910 ίδρυ
ση του Λαϊκού Αναγνωστηρίου, το  οποίο το 
επόμενο  έτος μετονομάστηκε σε Αναγνω- 
στήριον η Ροδόπη.

Ό τ α ν  με τη Συνθήκη  τη ς  Κ ω νσ τα ντι
νουπόλεω ς (16/29 Σεπτεμβρίου 1913) η Δυ
τική Θ ράκη επ ιδ ικάστηκε στη Βουλγαρία, 
οι απελάσεις τω ν Ελλήνων από  την  ενδοχώ- 
ρα της Α νατολικής Θ ράκης (Βιζύη, Τυρο- 
λόη, Σ α ρ ά ν τα  Εκκλησιές, Α δριανούπολη , 
Μ άλγαρα κτλ.) οδήγησαν τους περ ισσ ότε
ρους (115.000, σύμφωνα με στατιστική του

Μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Σουφλίου, 
1922

Π α τρ ια ρ χε ίο υ  του 1914) στην ελεύθερη 
Ελλάδα, ενώ άλλοι εγκαταστάθηκαν σε π ε 
ρ ιοχές της Δυτικής Θ ρά κη ς με ελληνικό 
πληθυσμό.

Μ ετά  τη συνθήκη τω ν Σ εβρώ ν, με την 
οποία  η Δυτική Θ ράκη ενσωματώθηκε στον 
εθνικό κορμό, συνεχίζεται η παράδοση που 
ήθελε την  πόλη κέντρο εκπαίδευσης της ευ
ρύτερης περ ιοχής. Τ ό τε  λειτούργησε το Γυ
μνάσιο, το οποίο  αρχικά στεγάστηκε στην 
οικία Δαούλα και λίγο μετά την  υπογραφή 
της συνθήκης της Λ ωζάνης (Ιούλιος 1923) 
μ ετα σ τεγάσ τηκε, λόγω μεγάλου αριθμού 
μαθητών, στο κτίριο που είχαν  ανεγείρει το 
1906 γ ια  τη στέγαση του τελωνείου οι Γάλ
λο ι.5 Η  δημιουργία  στη Θ ράκη ελληνικών 
δημόσ ιω ν σχολείω ν, όπω ς του Γυμνασίου 
Σουφλίου, έδωσε στον τοπικό πληθυσμό τη 
δυνατότητα  να  προσδιορίσει το μέλλον των 
π α ιδ ιώ ν  του στο πλα ίσ ιο  τω ν ευρύτερω ν 
π ροσ α να τολ ισ μ ώ ν τη ς  ελλαδικής κο ινω 
νίας. Έ κ το τε , πολλοί απόφ οιτο ι του Γυμνα
σίου του Σουφλίου θα διακριθούν στο χώρο 
της επιστήμης, της τέχνης, τω ν επ ιχειρήσ ε
ων, αλλά και σε δημόσιες θέσεις, όπω ς προ
κύπτει από την  εξέταση τω ν μαθητολογίων 
τω ν επόμενω ν ετών, όπου συναντούμε πολ
λά γνω στά ονόματα της δημόσιας ζωής της

χ ώΡας.
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Οργάνωση του σχεδίου εργασίας (project)

Αρχοντικό Κουρτίδη, 1885

I Δ ιατνπω σ/ θέματος
«Εκπαίδευση και κοινωνία στο Σουφλί κατά 
το Μεσοπόλεμο».

I Π /γ<  α φ όρμ /σ /ς
Πηγή αφόρμησης είναι δυνατόν να  αποτελέ- 
σει η επίσκεψη μας σ’ ένα μνημείο του αστι
κού παρελθόντος της πόλης, π.χ. το κτίριο του 
τελωνείου που έχτισαν οι Γάλλοι το 1906, και 
χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο του μεσο
πολέμου για να καλύψει τις στεγαστικές ανά
γκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, φιλο
ξενώντας μέχρι το 1972 το τοπικό Γυμνάσιο.

I Σ κοποί
Σ το  γνωστικό πεδίο προσδοκάται:
1. Ν α  κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο και

την απήχηση των εκπαιδευτικών θεσμών 
στην τοπική κοινωνία κατά την περίοδο 
του μεσοπολέμου, που συμπίπτει με την 
α ' φάση ενσω μάτω σης τη ς περ ιοχή ς 
στον εθνικό κορμό.

2. Ν α  ανακαλΰψ ουν και να  προσεγγίσουν 
το θησαυρό πληροφοριώ ν που λανθάνει 
στα σχολικά αρχεία, αλλά και στη μνήμη 
τω ν ανθρώπων, αποκτώ ντας δεξιότητες 
γ ια  τη συστηματική αναζήτηση, κ ατα 
γραφή και αξιοποίησή τους.

3. Ν α  εξοικειωθοΰν με τη μεθοδολογία αξιο
ποίησης του πρω τογενοΰς πληροφορια- 
κοΰ υλικοΰ γ ια  τη διατΰπωση γόνιμων 
ερωτημάτων.

4. Ν α  κατανοήσουν τη μεταβλητότητα των 
εκπαιδευτικών θεσμών και πρακτικών και 
τις σχέσεις τους με τις εκάστοτε κοινωνι
κές ανάγκες και αξίες.6

I Άξονες
1. Η  διαμόρφωση τοπικής μορφωτικής π α 

ράδοσης στο περ ιβάλλον οικονομικής 
ανάπτυξης.

2. Π ρω τοβάθμια Εκπαίδευση και κοινωνία 
κατά το Μ εσοπόλεμο.

3. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και κοινωνία 
κατά το Μ εσοπόλεμο.

n >  Ανάπτυξη των αξόνων σε δραστηριότητες

Η διαμόρφωση τοπικής μορφωτικής 
παράδοσης στο περιβάλλον οικονομικής 
ανάπτυξης
1. Ν α  δη μ ιουργή σ ετε , βάσει τη ς  β ιβλ ιο 

γρα φ ία ς, ένα  χρονολόγιο  με τ ις  σημα

ντικ ότερες πολ ιτικ ές εξελίξεις γ ια  την 
π ερ ιο χή  Σ ουφ λ ίου  κ α τά  τη ν  περ ίο δο  
1860-1940.

2. Ν α  αποτυπώσετε στο χάρτη της Θράκης 
το συγκοινωνιακό δίκτυο στο οποίο εντάσ
σεται το Σουφλί κατά τα  τέλη του 19ου και 
το α ' μισό του 20οΰ αιώνα. Ν α  συζητήσετε 
γ ια  τη σημασία της θέσης του στο δίκτυο
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αυτό από  τη ν  άποψ η  τη ς ο ικονομικής 
ανάπτυξης.

3. Ν α  εντοπίσετε στην πόλη κτίρια συνδε
όμενα με παραγω γικές δραστηριότητες 
της περιόδου 1880-1940. Ν α  δημιουργή
σετε μητρώο τω ν κτιρίων αυτών, που να 
περιλαμβάνει για  το καθένα φω τογραφι
κό υλικό και π ληροφ ορ ίες γ ια  τ ις  χρ ή 
σεις τους μέχρι σήμερα.

4. Ν α  συγκεντρώσετε από τη βιβλιογραφία 
πλη ροφ ορ ίες γ ια  εκπα ιδευτικούς θε
σμούς που λειτούργησαν στην πόλη από 
τα  μέσα του 19ου αι. μέχρι την απελευθέ
ρωση, τους φορείς που τους στήριζαν οι
κονομικά, το χαρακτήρα τους. Ν α  αξιο
λογήσετε την προσφορά τους, λαμβάνο- 
ντας υπόψη την ιστορική συγκυρία.

5. Ν α  αναζητήσετε στον τοπ ικό  τύπο  και 
τη βιβλιογραφία  πληροφ ορίες γ ια  τους 
μορφωτικούς και καλλιτεχνικούς συλλό
γους που λειτούργησαν στην πόλη από 
τα  μέσα του 19ου αι. μέχρι την απελευθέ
ρωση, τ ις  δρα σ τη ρ ιότη τές τους και το 
βαθμό λαϊκής συμμετοχής σ’ αυτούς. Ν α  
αξιολογήσετε την προσφορά τους, λαμ- 
βάνοντας υπόψη την ιστορική συγκυρία.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κοινωνία 
κατά το Μεσοπόλεμο
1. Σ ε  πο ια  χω ριά  της περ ιοχή ς λειτούργη

σαν δημοτικά σχολεία  κατά  την  π ερ ίο 
δο του Μ εσοπολέμου ; Ν α  εντο π ίσ ετε  
στα  σ χολ ικά  α ρ χε ία  σ το ιχε ία  γ ια  την  
εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού στα 
σ χολεία  αυτά  κα τά  τη ν  π ερ ίο δο  του 
Μ εσοπολέμου.

2. Ν α  συγκεντρώσετε, μέσω συνεντεύξεων, 
πληροφορίες για τα σχολεία αυτά, τη σχο
λική ζωή, τις εκπαιδευτικές και πειθαρχι
κές μεθόδους που εφαρμόζονταν τότε.

3. Ν α  συγκεντρώσετε, μέσω συνεντεύξεων, 
πληροφορίες γ ια  το βαθμό κατά  τον 
οποίο οι κάτοικοι ενθάρρυναν τα  παιδιά

Μανδολινάτα Α' Δημοτικού Σχολείου

Αρχική μορφή του Γυμνασίου 
πριν από την πυρκαγιά του 1929

τους να  φοιτήσουν στο Δημοτικό. Πού 
απασχολούνταν όσα πα ιδ ιά  δεν παρακο
λουθούσαν;

4. Ν α  συγκεντρώσετε, μέσω συνεντεύξεων, 
αλλά και από αρχειακές πηγές, πληροφο
ρίες για τους δασκάλους, τους τόπους κα
ταγω γής τους, τη διάρκεια παραμονής 
τους, καθώς και τη θέση τους στις τοπικές 
κοινωνίες.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και κοινωνία 
κατά το Μεσοπόλεμο
1. Ν α  δημιουργήσετε φωτογραφικό αρχείο 

του παλαιού Γυμνασίου με εικόνες του 
κτιρίου και της σχολικής ζωής. Ν α  εντο
π ίσετε και να  σχολιάσετε σ το ιχεία  που 
εμφανίζονται στο υλικό αυτό, όπως με
ταβολές του κτιρίου και του περιβάλλο
ντος χώρου, μαθητικές εκδηλώσεις, εν- 
δυματολογικά και άλλα εξωτερικά στοι
χεία  των εικονιζόμενων μαθητών και λοι
πώ ν προσώπων.
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2. Ν α  αναζητήσετε πληροφ ορ ίες γ ια  τα 
σχολικά βιβλία και τα  προγράμματα δι
δασκαλίας στο Γυμνάσιο κατά την προα- 
ναφ ερθείσ α  περ ίοδο . Ν α  αναζητήσετε 
στα σπίτια  σας ή και σε άλλους χώρους 
παλαιά  σχολικά βιβλία, τετράδια  κτλ. και 
να  οργανώ σετε μια έκθεση του υλικοΰ 
αυτοΰ στο σχολείο.

3. Ν α  αναζητήσετε στο αρχείο του Γυμνα
σίου πληροφ ορ ίες γ ια  τη διάδοση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πόλη 
κατά την περίοδο 1923-1940, τις κοινωνι
κές ομάδες που εμπλέκονται σταδιακά σ’ 
αυτήν, τη συμμετοχή των φΰλων, το βαθ
μό εγκατάλειψης των σπουδών, τους χα- 
ρακτηρισμοΰς της διαγωγής. Ν α  συζητή
σετε τα  ευρήματα και να  προσπαθήσετε 
να  αιτιολογήσετε την εξέλιξή τους κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο.

4. Μ έσω συνεντεΰξεω ν με ηλικιωμένους

απόφ οιτους του τοπικοΰ Γυμνασίου, να 
προσπαθήσετε να  προσδιορίσετε τη ση
μασία που αποδίδουν στη λειτουργία του 
Γυμνασίου και το ρόλο τω ν εκπα ιδευτι
κών για  την  περ ιοχή  κατά  τη ν  περίοδο 
του Μ εσοπολέμου.

5. Μ έσα  από  τα  βιβλία του σχολικοΰ αρ
χείου (1923-1940) να  εν το π ίσ ετε  π ρ ό 
σ ω πα τα  οπο ία  διακρίθηκαν στην το π ι
κή κοινω νία  αλλά και στην εθνική μας 
ζωή. Ν α  προσπαθήσετε να  δημιουργή
σετε, συλλέγοντας σ το ιχε ία  από  τον  το 
π ικό  τΰπο , συνεντεΰξεις και άλλες π η 
γές, σΰντομα β ιογραφικά τους σημειώ
ματα . Ν α  οργανώ σ ετε μια εκδήλωση 
σ την ο π ο ία  θα  πα ρ ο υσ ια σ το ΰν  τα  ση
μειώ ματα  αυτά , προ σ κ α λώ ντα ς όσα 
από τα  πρόσω πα  αυτά είναι διαθέσιμα. 
Ν α  τους ζητήσετε να  μιλήσουν σΰντομα 
γ ια  τη μαθητική τους ζωή.

III Ενδεικτική σύνθεση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας 3 του άξονα 3

Επεξεργασία υλικού του σχολικού αρχείου

II Ν α  α να ζη τή σ ετε  σ το  αρχείο του Γυ
μνασίου πληροφορίες για τη  διάδοση της  
Δευτεροβάθμ ιας Ε κπ α ίδευσης σ τη ν  πόλη  
κατά τη περίοδο 1923-1940, τις  κοινωνικές 
ομάδες που εμπλέκοντα ι σταδιακά σ ’ αυ
τήν, τη  συμμετοχή  τω ν φύλων, το  βαθμό  
εγκα τά λε ιψ η ς  τω ν σπουδών, το υς χαρα- 
κτηρισμοΰς τη ς  διαγωγής. Ν α  συζητήσετε  
τα  ευρήματα και να προσπαθήσετε να αι
τιολογήσετε τη ν  εξέλιξή τους κατά τη ν  εξε
ταζόμενη περίοδο.

II Επιλέξαμε να  δώσουμε ένα  δείγμα της 
προβληματικής που είναι δυνατόν να  ανα
π τυ χθε ί κατά  τη ν  προσέγγιση  του υλικοΰ 
του σχολικοΰ αρχείου, συγκεκριμένα τω ν δε
δομένων του Γενικοΰ Ελέγχου του τοπικοΰ

Γυμνασίου, που αποτελεί τον καθρέφτη της 
παρουσίας και επ ίδοσης τω ν μαθητών, κα
θώς περιλαμβάνει τα  εξής στοιχεία: 1. ονο
ματεπώνυμο και πατρώνυμο, 2. τόπο  κατα
γωγής, 3. ηλικία, 4. διαγωγή, 5. επάγγελμα 
γονέων, 6. βαθμολογία κατά μάθημα και 7. 
τελικό αποτέλεσμα. 7

Είναι προφανές ότι το πλήθος τω ν πλη 
ροφοριών που θα προκΰψει γ ια  όλη την υπό 
εξέταση π ερ ίοδο  είνα ι δυσανάλογο με το 
διαθέσιμο χρόνο και για  το λόγο αυτό ο δι
δάσκω ν μπορεί να  π ροσ διορ ίσ ει το εΰρος 
της έρευνας ανάλογα. Φυσικά, η έρευνα εί
ναι δυνατόν να  προγραμματιστεί γ ια  περισ 
σότερα σχολικά έτη, ώστε να  συμμετάσχουν 
στο pro jec t δ ιαδοχικά  περισσότεροι μαθη
τές. Σ τη ν  περ ίπτω ση  αυτή οι στόχοι κάθε 
φάσης χρε ιά ζετα ι να  προσαρμοσ τοΰν κα 
τάλληλα, ώστε το αποτέλεσ μα  να  παρέχει
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στους μαθητές την  αίσθηση συμμετοχής σε 
μια ολοκληρωμένη προσπάθεια .

Κ αθώς το «Η μιγυμνάσ ιον Σουφλίου» 
διαθέτει στο αρχείο του Γενικό Έ λεγχο  που 
καλύπτει την περίοδο από το 1923 έως σή
μερα, επ ιλέγουμε να  επεξεργαστούμε το 
πρώ το  σχολικό έτος που περ ιλαμβάνετα ι 
στο Γενικό Έ λεγχο , το 1923-1924.

Ο  μαθητης-ερευνητης έχει τη δυνατότητα:
1. Ν α  συγκεντρώσει άμεσα πρω τογενή δε

δομένα του Γενικού Ελέγχου.
2. Ν α  χρησιμοποιήσει τα  πρω τογενή δεδο

μένα για  να  ανατροφοδοτήσει την  έρευ- 
νά  του με νέα  ερω τήματα που αποσκο- 
πούν στην αξιολόγηση και ερμηνεία των 
πρω τογενώ ν πληροφοριών.

Παρατηρήσεις σχετικά με τους πίνακες που 
ακολουθούν:
1. Σ τη  στήλη «Επάγγελμα γονέων» του Γε

νικού Ελέγχου (Π ίνακας 6), εμφανίζονται 
33 εγγραφές με την ένδειξη «ορφανός».

2. Υ πάρχει χαλαρότητα  ως προς το χα ρα
κτηρισμό των επαγγελμάτων. Από τις εγ
γραφ ές στο εξεταζόμενο δείγμα δ ια π ι
στώ νεται ότι εναλλακτικά  για  το ίδιο 
πρόσω πο παρουσ ιάζοντα ι οι ενδείξεις: 
έμ πορος-επ ιχε ιρη μ α τία ς, έμ πορος-πα - 
ντοπώλης, σηροτρόφος-κτηματίας, αντι
πρόσω πος ραπτομηχανώ ν-έμπορος.

3. Καθώς στο σχολείο φοιτούν αδέρφια, τα 
οποία  είναι δυνατόν να  προσδιοριστούν 
με βάση το πατρώνυμο και το επάγγελ
μα, αυτό θα πρέπει να  ληφθεί υπόψη κα
τά  την εκτίμηση του αριθμού τω ν επ α γ
γελμάτων.

4. Είναι προφανές ότι ο χαρακτηρισμός των 
επαγγελμάτω ν γίνεται με όρους της κα
θαρεύουσας. Μ ια ενδιαφέρουσα δραστη
ρ ιότητα  γ ια  τους μαθητές θα  ή τα ν  να 
βρεθούν, όπου είναι δυνατόν, οι όροι που 
χρησιμοποιούνταν στην τοπική κοινωνία 
για  ορισμένα παραδοσιακά επαγγέλματα 
που αναφέρονται στον Π ίνακα 6.

Φύλλο του Γενικού Ελέγχου του σχολικού έτους 1923·1924

Αρχοντικό Μπρίκα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΠΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
γεν ικ ο υ ελ ε γχ ο υ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΗΓΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ-
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΕΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΗΓΕΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στήλη: Αΰξων 
αριθμός κατά 
τάξη

Πόσοι οι 
εγγεγραμμένοι 
κατά τάξη 
(Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2).

Ποσοστό επί
συνολικοΰ πληθυσμοΰ της
περιοχής.

Πηγή: Απογραφικά στοιχεία της εποχής 
• Σΰγκριση με άλλες περιοχές (α) Θράκης, (β) λοιπής 

χώρας και προσπάθεια ερμηνείας τυχόν αποκλίσεων.

Στήλη:
Ονοματεπώνυμο

Π οια η συμμετοχή 
των δυο φΰλων 
(Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2).

Αξιολόγηση ποσοστών συ
γκριτικά με άλλες περιοχές.

• Στοιχεία από άλλες περιοχές της χώρας.
• Αξιολόγηση του ποσοστοΰ θηλέων. Ερμηνεία του.

Στήλη: Π ατρίς Από ποΰ κατάγονταν 
(Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3).

Ερμηνεία της 
παρουσίας τους 
στο Σουφλί.

Π ιθανά αίτια:
Α. Επαγγελματική δραστηριότητα γονέων 
Β. Ακοΰσια μετοίκηση λόγω των πολιτικοστρατιωτι- 

κών εξελίξεων των προηγοΰμενων ετών 
Γ. Άλλα

Στήλη: Ηλικία Π οιες οι ηλικιακές 
διαφορές στην 
ίδια τάξη 
(Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4).

Ποΰ οφείλονται 
οι μεγάλες διαφορές ηλικίας 
στην ίδια τάξη.

Π ιθανά αίτια της καθυστέρησης εγγραφής: 
Α. Πολεμικές περιπέτειες 
Β. Οικονομικές δυσκολίες-εργασία 
Γ. Άλλα

Στήλη: Διαγωγή Π οια τα  ποσοστά 
χαρακτηρισμοΰ 
διαγωγής ανά 
κατηγορία 
(Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 5).

Π οια  τα  κριτήρια 
των επιμέρους 
χαρακτηρισμών.

• Αιτιολόγηση της αποκλειστικότητας των αρρένων 
στη μειωμένη διαγωγή.

• Αξίες και απαξίες της τοπικής κοινωνίας.
• Π οια η σχέση των σχολικών ποινών με τους προσα- 

νατολισμοΰς της εκπαιδευτικής αγωγής της εποχής.

Στήλη:
Επάγγελμα
γονέων

Ποιο το επάγγελμα 
του πατέρα 
(Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 6).

1. Επισήμανση της ανακο
λουθίας: Ενώ η στήλη επι
γράφεται «επάγγελμα γονέ
ων», αναφέρεται μόνο 
επάγγελμα πατρός ή ο όρος 
«ορφανός». Κοινωνική 
αντίληψη που υπολανθάνει.

2. Συχνότητα επαγγελμάτων.
3. Αντικείμενό τους.

• Συμπεράσματα για τις επαγγελματικές ομάδες 
που επιδιώκουν τη φοίτηση των παιδιών τους στο 
Γυμνάσιο.

• Συμπεράσματα για τη σΰνθεση της τοπικής αγο
ράς εργασίας.

Στήλη:
Επάγγελμα
γονέων

Π οια η συχνότητα 
του χαρακτηρισμοΰ 
«ορφανός»
(Βλ. παρατηρήσεις).

Ερμηνεία της συχνότητας. 1. Π ιθανές αιτίες:
Α. Πόλεμος
Β. Επιδημία 
Γ. Φυσικός θάνατος 
Δ. Άλλη

2. Π οιος ο υπολανθάνων ρόλος της μητέρας.

Στήλη:
Αποτέλεσμα

Πόσοι πραγματικά
φοίτησαν
(Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2).

Αξιολόγηση και αιτιολόγηση 
του ποσοστοΰ αυτών που 
διέκοψαν τη φοίτηση.

Π ιθανές αιτίες:
Α. Έ λλειψη πόρων 
Β. Δυσκολίες μάθησης 
Γ. Οικογενειακές περιπέτειες 
Δ. Άλλη

Στήλη:
Ονοματεπώνυμο

Ο νόματα γνωστά 
από το χώρο της επι
στήμης, της τέχνης, 
της πολιτικής κ.ο.κ. 
(Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Αναζήτηση της σταδιοδρο
μίας συγκεκριμένων μαθητών.

Οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, αρχεία επαγ
γελματικά, τΰπος, συνεντεΰξεις με απογόνους κτλ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ -  ΦΟΙΤΠΣΑΝΤΕΣ -  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τάξη Φύλο Εγγεγραμμένοι Φοίτησαν Αποτέλεσμα
προαγωγικό

Α Α 19 15 15
Θ 23 11 11

Β Α 23 22 22
Θ 7 6 6

Γ Α 17 17 17
Θ 10 6 6

Δ Α 6 4 4
Θ 2 2 2

Ε Α 7 7 7
Θ — — —

Σύνολα 114 90 90

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΑΓΩΓΠ ΜΑΘΠΤΩΝ

Τόπος καταγωγής Αριθμός μαθητών

Σουφλί 86
Αδριανούπολη 9
Κορνοφωλιά 6
Λάβαρα 4
Αρκαδιούπολη 2
Ζαγόρι Ηπείρου 1
Ιμπρίκ Τεπέ 1
Αλεξανδρούπολις 1
Τυρολόη 1
Ορεστιάς 1
Σαράντα Εκκλησιές 1
Μακρά Γέφυρα 1
Σύνολο 114

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΛΙΚΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ ΜΑΘΠΤΩΝ

Ηλικία μαθητών

Τάξι1
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Α 5 14 2 14 3 4

Β 1 2 8 6 9 3 1

Γ 4 3 9 4 3 4

Δ 3 2 2 1

Ε 1 2 2 2

Σύνολα 6 16 14 23 24 12 8 8 2 1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΧΑΡΑΚΤΠΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΓΠΣ

Τάξη Φύλο Κοσμιωτάτη Κοσμία
Α Α 17 2

Θ 23 -
Β Α 19 4

Θ 7 -
Γ Α 15 2

Θ 10 -
Δ Α 3 3

Θ 2 -

Ε Α 2 5
Θ - -

Σύνολα 98 16

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΥΧΝΟΤΠΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΠΤΩΝ 7

Ο ρφανός 33 Εργάτης 1

Γεωργός 20 Ζω γράφος 1

Έ μπορος 20 Ζωέμπορος 1

Π αντοπώ λης 18 Θ ερμαστής 1

Σηροτρόφος 7 Ιερεύς 1

Δημοδιδάσκαλος 4 Ιεροψάλτης 1

Υποδηματοποιός 4 Κ αροποιός 1

Κουρεύς 3 Κ αφεψός 1

Κτηματίας 3 Κεραμεύς 1

Δημόσιος Υπάλληλος 2 Κρεοπώλης 1

Καφεπώλης 2 Κτίστης 1

Ράπτης 2 Λ επτουργός 1

Σιδηρουργός 2 Μ άγειρος 1

Υφασματοπώλης 2 Μ εταπράτης 1

Αντιπρόσωπος
ραπτομηχανών 1

Μ ηχανικός 1

Μ υλωνάς 1

Αστυνόμος 1 Ξενοδόχος 1

Α ρτοποιός 1 Π ιλοποιός 1

Βαφεύς 1 Π οτοπώ λης 1

Εισπράκτωρ 1 Υαλοπώλης 1

Επιθεωρητής Υπάλληλος 1

σιδηροδρομικής γραμμής 1 Φ αρμακοποιός 1

Επιχειρηματίας 1 Χ αλβαδοποιός 1



Π α ρ ά ρ τ η μ α

Στο εξεταζόμενο δείγμα από το Γενικό 
Έ λεγχο  του Σχολικοΰ Έ το υ ς  1923-1924 

εμφανίζεται, με α /α  82, εγγεγραμμένος στην 
Γ' τάξη ο «Προδρόμου Θ αλής του Θεοδοσίου. 
Τ όπος καταγωγής Αλέξανδροΰπολις, ηλικία 
14, διαγωγή κοσμιωτάτη, ορφανός». Π ρόκει
ται για  το λογοτέχνη, ποιητή, δοκιμιογράφο 
και μεταφραστή, γνωστό με το λογοτεχνικό 
ψευδώνυμο Κώστας Θρακιώτης.

Έ ρ γα  του: Σ το ν  ελεύθερο δρόμο (1932), 
Εμείς δε θα βαδίσουμε (1933), Ά λμπατρος  
(Βραβείο Καλοκαιρίνειου θεατρικοΰ διαγω- 
νισμοΰ) (1940), Μ οναξιά με  φως και δίχως 
παράθυρα (Βραβείο Π οίησης) (1939), Φωνή 
της Ευφορίας (1948), Ανεμίζουμε τη σημαία 
μας την άνοιξη (1955), Συμφωνία του ορφι- 
κοΰ ρόδου (1957), Το τραγοΰδι της νέας ζωής 
(1959), Ο γυρισμός του Οδυσσέα στην Ιθάκη 
(1959), Περιθώριο στο κενό (1961), Ο άν

θρωπος του έρωτα και της στάχτης  (Κρατικό 
Βραβείο Π οίησης) (1963), Πορεία και Σ ταθ
μ ο ί  (εκλογή 1927-1964) (1964), «Σΰντομη  
Ιστορία τη ς  Ν εοελληνικής Λ ογοτεχνίας  
(1000-1965) (1965), Ο μΰθος για το χώμα και 
το αηδόνι» (1971), Φωτοσκιές (1972), Δια
μαρτυρίες και σατιρικά γυμνάσματα  (1975), 
Π  τέχνη στη ζωή και τη ν  εποχή μας  (δοκί
μιο) (1976), Π ικρές σταγόνες σ ’ άδειο ποτή
ρι (1977), Π έρα από τη  δυναστεία  και τα  
οράματα του κόσμου (1979), Α πό τη φυλακή 
του χρόνου  (1981), Οι χαρταετο ί (1983) κ.ά.

Μεταφράσεις: Σοφοκλή: Οιδίπους Τΰραν- 
νος (Εισαγωγή -  μετάφραση -  σχόλια) (1948), 
Σοφοκλή: Οιδίπους επ ί Κολωνώ (Εισαγωγή
-  μετάφραση -  σχόλια) (1955), Π αλατινή  
Ανθολογία: Τα ερωτικά (Εισαγωγή -  μετά
φραση -  σχόλια) (1980), Ε.Μ . Ρεμάρκ: Ου- 
δέν νεώτερο από το δυτικόμέτω πον (1955).

Σημειώσεις
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την ενθουσιώδη υποστήριξή της με αποστολή 
υλικοΰ και πληροφοριών σχετικών με το θέμα.

2. Βλ. Florence Regourd, «Faire l’histoire de 
l’ecole», στο Alain Croix & Didier Guyvarc’h 
(επιμ.), Guide de l ’histoire locale, Seuil, Paris 
1990, σσ. 258-274.

3. Α. Rogers, Approaches to Local History, Λονδί
νο -  Ν. Υόρκη 19772, σ. 193.

4. Κυριακή Μαμώνη, «Θράκη», στο Ιστορία του 
Ελληνικοΰ Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΔ', 
Αθήνα 1997, σσ. 365-366.

5. Κατά το σχολικό έτος 1923-1924 το σχολείο λει

τουργεί με 5 τάξεις και χαρακτηρίζεται Πμιγυ- 
μνάσιο.

6. Πρβλ. Γ. Κακαλέτρης, «Εκπαίδευση και Κοινω
νικές Δυνάμεις», Λόγος και Πράξη, 33-35 (1987
1988), σσ. 41-48

7. Επειδή κατά το σχολικό αυτό έτος οι τάξεις που 
λειτοΰργησαν ήταν πέντε (Α-Ε), προκειμένου 
να εμπλουτίσουμε το δείγμα για τα στοιχεία που 
αφοροΰν την τοπική κοινωνία (επαγγέλματα), 
μποροΰμε να αξιοποιήσουμε και το τμήμα της 
επόμενης σχολικής χρονιάς που περιλαμβάνει 
την Α' Τάξη, της οποίας οι μαθητές κατά το 
σχολικό έτος 1923-24 φοιτοΰσαν στην ΣΤ' τάξη 
Δημοτικοΰ.
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Επιλογή βιβλιογραφίας

Βακαλόπουλος, Κ., «Η Θράκη κατά τους Βαλκανι
κούς Πολέμους και κατά την πρώτη Παγκόσμια 
αναμέτρηση (1912-1918)», στο Θράκη, Εκδ. Γε
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Βουδρισλής, Ν., Κάβουρας Π., Καλαϊτζής Γ. & Χρ. 
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Ε Ι ΣΑΓΩΓ Ι ΚΑ
Γ*

ε κάθε τοπική κοινωνία λειτουργούν 
ποικίλες συσσωματώσεις πολιτών, που 
με την καθημερινή δραστηριότητά τους 

προσδίδουν στο κοινωνικό σύνολο ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, τα  οποία  το καθιστούν μο
ναδικό ως προς την ταυτότητά του. Σ τη  χώ-

Αίθουσα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» 
της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

ρα μας υπάρχουν πολλά πνευματικά ιδρύμα
τα  δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, όπως 
ιστορικά αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, συλ
λογές, αλλά και ποικιλώ νυμες ετα ιρείες με 
μέλη που τα  διακρίνουν κοινά πνευματικά, 
επ ιστημονικά  ή κοινω νικά ενδιαφ έροντα , 
σύλλογοι μορφωτικοί, πολιτιστικοί και καλ
λιτεχνικοί ποικίλου προσανατολισμού. Η  
παρουσ ία  τους μαρτυρεί την  ύπαρξη ενός 
ολόκληρου κόσμου, συνήθως αφανούς, που 
με σεμνότητα και σοβαρότητα ασχολείται με 
την πνευματική δημιουργία έχοντας ως βα
σικό και απαραίτητο εργαλείο το βιβλίο.

Τ ο επ ιτυχές παράδειγμα  ορισμένων βι
βλιοθηκών, και μάλιστα περιφερειακών, δεί
χνει ότι υπάρχουν οι δυνάμεις και οι βασικές 
υποδομές για τέτοιες δημιουργικές προσπά
θειες. Η  περίπτωση της Βικελαίας Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Ηρακλείου Κρήτης είναι χαρα
κτηριστική.

Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ ά  Ζ η τ η μ α τ α
Οργάνωση του σχεδίου εργασίας (project)

Ευρετήριο 
διευθύνσεων 
από τις  
εκδόσεις 
της Βικελαίας 
Βιβλιοθήκης 
(κοσμημένο με 
ζωγραφιές 
του Αριστό· 
δημου)

I Δ ιατνπω σ/ τον θέματος
«Η συμβολή της Βικελαίας Βιβλιοθήκης 
στην πνευματική ανάπτυξη της πόλης 
κατά την τελευταία δεκαετία».

I Π /γές αφόρμισ/ς
Έ πειτα από μια επίσκεψη στη Βικελαία Βι
βλιοθήκη, αφού οι μαθητές ενημερωθούν για 
την οργάνωση και τη λειτουργία του ιδρύμα
τος, καθοδηγούνται από το διδάσκοντα σε 
προβληματισμό σχετικά με το θέμα.

I Σ κοποί
1. Ν α  κατανοήσουν και να αξιολογήσουν 

οι μαθητές το φάσμα των υπηρεσιών 
που προσφέρει η βιβλιοθήκη για την 
πνευματική και πολιτισμική ανάπτυξη

της πόλης και να προσεγγίσουν θετικά 
τα συναφή ιδρύματα.

2. Ν α  αποκτήσουν δεξιότητες στο πεδίο 
της θεματικής κατηγοριοποίησης της 
βιβλιακής παραγωγής.

I Άξονες
1. Η  εξέλιξη της κίνησης του αναγνωστι

κού κοινού κατά την τελευταία δεκαε
τία, ώστε να  συνειδητοποιήσουν οι 
μαθητές την εξέλιξη της αναγνωστι
κής του συμπεριφοράς.

2. Θεματική ζήτηση και εμπλουτισμός της 
Βιβλιοθήκης, ώστε να έρθουν σε επαφή 
με τις σύγχρονες πνευματικές τάσεις.

3. Η  Βιβλιοθήκη ως κέντρο πνευματικής 
ζωής της πόλης.
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Β >  Ανάπτυξη των αξόνων σε δραστηριότητες

ΑΞΟΝΑΣ 1

Η  εξέλιξη της κίνησης του αναγνωστικού 
κοινού κατά τηγ τελευταία δεκαετία
1. Π όσοι αναγνώ στες επ ισκέφθηκαν συνο

λικά τη Βιβλιοθήκη κατά την τελευταία 
δεκαετία; Ν α  δημιουργήσετε στατιστικό 
π ίνα κα , να  αξιολογήσετε τα  ποσοτικά  
του δεδομένα και να  προσπαθήσετε να 
τα  αιτιολογήσετε.

2. Ν α  εντοπίσετε τις διαφορές επισκεψιμό- 
τητας των τμημάτων της Βιβλιοθήκης και 
να  προσπαθήσετε να  τις αιτιολογήσετε.

3. Ν α  κατηγοριοποιήσετε τους επισκέπτες 
τω ν τμημάτων της Βιβλιοθήκης με κριτή
ρια όπω ς η ηλικία, το φύλο, η ιδ ιότητα  
και να  αιτιολογήσετε /  αξιολογήσετε τη 
συμμετοχή κάθε ομάδας, αλλά και τις 
διαγραφόμενες προοπτικές.

ΑΞΟΝΑΣ 2

Θεματική ζήτηση και εμπλουτισμός της Βι
βλιοθήκης
1. Ν α  συγκεντρώσετε στοιχεία για  την π ο 

σότητα και τα  είδη του υλικού που δια
χειρίζεται η Βιβλιοθήκη.

2. Ν α  αναζητήσετε στο ιχε ία  γ ια  τον 
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με νέο υλι
κό κατά  την  τελευτα ία  δεκαετία . Ν α  
αξιολογήσετε τα  δεδομένα.

3. Ν α  αναζητήσετε στοιχεία για τη ζήτηση του 
υλικού ανά τμήμα και θεματική ενότητα. 
Π οιες τάσεις εκφράζουν τα στοιχεία αυτά;

ΑΞΟΝΑΣ 3

Η  Βιβλιοθήκη ως κέντρο πνευματικής ζωής 
της πόλης
1. Σ ε πόσα και ποια εκπαιδευτικά προγράμμα

τα εμπλέκεται η Βιβλιοθήκη την τελευταία 
δεκαετία; Πόσοι τα παρακολούθησαν;

2. Π ο ιες εκδηλώσεις, συνέδρια, διαλέξεις,

ημερίδες κτλ. πρα γμ ατοπο ιήθηκαν στη 
Βιβλιοθήκη ή με τη συμμετοχή της; Από 
συνεντεύξεις με το προσωπικό να  συγκε
ντρώσετε στοιχεία για  τη συμμετοχή του
κοινού σ αυτά.

3. Ν α  δημιουργήσετε θεματικό κατάλογο 
τω ν εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν 
στη Βιβλιοθήκη την τελευταία δεκαετία. 
Ν α  βρείτε κριτική/σχολιασμό/παρουσία
ση των εκθέσεων μέσα από δημοσιεύμα
τα  του τοπικού και αθηναϊκού τύπου.

4. Ν α  δημιουργήσετε κατάλογο των εκδόσεων 
που πραγματοποίησε η Βιβλιοθήκη. Ποιος 
είναι ο προσανατολισμός τω ν εκδόσεων 
αυτών;

5. Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες από τη 
βιβλιογραφία για  τη ζωή και το έργο του 
Δημήτριου Βικέλα.

Τιμητική έκδοση
για το Νικόλαο Παναγιωτάκη

Πρόσκληση σε εκδήλωση προς τιμήν 
του ποιητή Μανόλη Πρατικάκη



Τοπική Ιστορία

III Περιληπτική σύνθεση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του άξονα 3
Η  Βιβλιοθήκη ως κέντρο πνευματικής ζωής 
της πόλης

Η Βικελαία Βιβλιοθήκη έχει αναδειχθεί σε 
δημιουργικό πυρήνα της πολιτιστικής και 

πνευματικής ζωής του Ηρακλείου κατά τα τε
λευταία χρόνια. Π έρα από τις συνήθεις υπηρε
σίες προς το αναγνωστικό κοινό και τους ερευ
νητές, η Βιβλιοθήκη έχει στο ενεργητικό της 

δραστηριότητες που την καθι
στούν πρότυπο για  ομόλογα 
ιδρύματα της χώρας. Σχεδιάζει 
και αναλαμβάνει πολιτιστικές

Δραστηριότητες 
της Βικελαίας 
Βιβλιοθήκης

δραστηριότητες, όπω ς οργάνωση εκθέσεων 
ζωγραφικής με πανελλήνια και διεθνή εμβέ
λεια, διοργάνωση επιστημονικών και καλλιτε
χνικών εκδηλώσεων κ.ά. Προσφέρει τα μέγι
στα στη μόρφωση των κατοίκων στο πλαίσιο 
του «Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών», καθώς 
στους χώρους της πραγματοποιούνται προ
γραμματισμένα μαθήματα από καθηγητές του 
Π ανεπιστημίου Κρήτης και άλλων ΑΕΙ, ενώ 
παράλληλα διοργανώνει με μεγάλη συχνότητα 
βραδιές αφιερωμένες στην ποίηση και, γενικό
τερα, τη λογοτεχνία, τις οποίες παρακολουθεί 
σημαντικός αριθμός πολιτών του Πρακλείου.

Πολΰ σπουδαία είναι η υπηρεσία που προ
σφέρει η Βικελαία Βιβλιοθήκη στην πολιτιστι
κή ζωή της πόλης με την οργάνωση υψηλοΰ 
επ ιπέδου εκθέσεων, που αναδεικνΰουν και 
προβάλλουν ποικίλες όψεις της διαχρονικής 
πολιτισμικής παρουσίας του νησιοΰ, όπως αυ
τή που πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με 
το Μ ορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέ- 
ζης, των Ενθυμημάτων από το Βίο και τη Δη
μιουργία του Π . Πρεβελάκη, η Έ κθεση Π α 

λαιών Σχεδίω ν Ο ικιών της πόλης του Π ρα 
κλείου με τίτλο «Από τα  παρελθόντα έτη...», η 
οργάνωση της Έκθεσης για τα 450 χρόνια από 
τη γέννηση του Δ. θεοτοκόπουλου  (με την 
επιστημονική ευθΰνη του καθηγητή Ν . Χατζη- 
νικολάου και με τη συνεργασία της ιστορικοΰ 
της Τέχνης Ε. Φουντουλάκη) και του σχετικοΰ 
με την τέχνη του μεγάλου Κρητικοΰ ζωγράφου 
Διεθνοΰς Επιστημονικοΰ Συνεδρίου, η Έ κθε
ση Εικόνων της Κρητικής Σχολής, καθώς και 
αυτή με τίτλο «Από τα πορτραίτα του Φαγιοΰμ 
στις Α παρχές της Τ έχνης των Βυζαντινών Ει
κόνων». Άλλες εκθέσεις φέρνουν σε επαφή το 
κοινό της πόλης με σημαντικά δημιουργήματα 
της διεθνοΰς τέχνης, όπως η Έκθεση Έ ργων 
της Ισπανικής Χαρακτικής, που πραγματο
ποιήθηκε σε συνεργασία με το Μ ορφωτικό 
Τμήμα της Ισπανικής Πρεσβείας. Πλήθος άλ
λων εκθέσεων καταγράφονται στο ενεργητικό 
της Βιβλιοθήκης, αναδεικνΰοντάς τη σε πυρή
να πολιτισμοΰ της πόλης και ολόκληρης της 
Κρήτης τα  τελευταία χρόνια, όπως η Έκθεση 
για τα 100 χρόνια της Ιταλικής Αρχαιολογικής 
Σχολής, η Έ κθεση για  τα  100 χρόνια  της 
Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής, η Έκθεση 
Ενθυμημάτων του Μακεδονικοΰ Αγώνα κ.ά.

Σημαντικότατη, τέλος, είναι η προσφ ο
ρά της Β ιβλιοθήκης στον εκδοτικό τομέα, 
όπου ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται για 
την  παραγω γή  εκδόσεω ν σχετικά  με την 
ιστορία και τον  πολιτισμό του νησιοΰ, δ ια
χρονικά. Α νάλογο προσανατολισμό έχουν 
και τα  εκδιδόμενα από τη Βιβλιοθήκη λευ
κώματα, όπω ς τα  αφιερωμένα στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Πρακλείου, την οικία Χρονάκη 
και πολλά άλλα.

Επιλογή βιβλιογραφίας

Δετοράκης, θ .,  «Ανέκδοτες επιστολές του Δ. Βικέλα 
στον Ιωσήφ Χατζηδάκη», Κρητολογία, 9 (1979), 
σσ. 23-35.

Λιοντάκης, Χ. (επιλογή κειμένων), Ηράκλειο. Μια 
πόλη στη λογοτεχνία, Μεταίχμιο, Αθήνα 2001.

Σπανάκης, Σ.Γ., Η  Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη 
και ο δημιουργός της, Βικελαία Δημοτική Βι
βλιοθήκη, Ηράκλειον 1978.

Τερδήμου, Μ., Χρονολόγιο Δημητρίου Βικέλα, Δή
μος Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειον 1991.
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Το τρένο που συνέδεε τον Πύργο 
με το Κατάκολο, ο «κολοσούρτης»
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Ε Ι ΣΑΓΩΓ Ι ΚΑ
Α. Τάσσος, Τρύγος , 
ξυλογραφία του 1953

Ο
ι δείκτες τη ς κ ινη τικ ότη τα ς του 
αγροτικού πληθυσμού επηρεάζονται 
από ποικιλία παραγόντω ν, ιδιαίτερα 
από  τον  οικονομικό, ο ο π ο ίο ς δ ια 
μορφώνεται από πλήθος παραμέτρων, όπως 

το μέγεθος και οι παραγω γικές δυνατότητες 
του αγροτικού κλήρου, τα  διαθέσιμα κεφά
λαια, η π ρ οσ β α σ ιμ ότη τα  στην αγορά, η 
προσφορά και η ζήτηση της παραγω γής, η 
εφ αρμοζόμενη  φορολογική και π ιστω τική  
πολιτική και άλλες συναφείς.

Καθοριστική, λοιπόν, για τη δημογραφία 
της υπαίθρου είναι η έκταση και ο χαρακτή
ρας της αγροτικής καλλιέργειας. Σ ε περιοχές 
όπου επικρατεί ο μικρός κλήρος, όταν αυτός 
δεν αξιοποιείται για αυτοκατανάλωση, αλλά 
προσανατολίζεται σε μια μη ελεγχόμενη από 
τον  παραγω γό αγορά, η μονοκαλλιέργεια 
αποτελεί οικονομική δραστηριότητα υψηλού 
κινδύνου, όχι μόνο για το μεμονωμένο αγρό
τη, αλλά και για το δημογραφικό τοπίο. Στις 
περιοχές αυτές, υπό ευνοϊκές συνθήκες ζήτη
σης της παραγωγής, ο αγροτικός χώρος γίνε
ται εξαιρετικά ελκτικός και ενισχύεται δημο- 
γραφικά με «εσωτερικές μεταναστεύσεις αιχ

μής» εργατικού δυναμικού γειτονικών περιο
χών. Α ντίθετα, η μείωση της ζήτησης κάνει 
τον αγροτικό χώρο απωθητικό, ακόμα και για 
το γηγενές στοιχείο, ιδ ια ίτερα  όταν δε λει
τουργούν αποτελεσ ματικά  θεσμοί που αμ
βλύνουν τις δυσμενείς συνέπειες της ύφεσης. 
Υπό τις συνθήκες αυτές η περιοχή αποψιλώ- 
νεται από το ενεργό δυναμικό της, το οποίο 
αναζητεί απασχόληση σε άλλους τόπους, 
πλησιόχωρους ή μακρινούς.

Κ ατά τα  νεότερα  χρόνια  σημαντικότατο 
για  τη δημογραφία της πατρ ίδας μας υπήρ
ξε το μεταναστευτικό ρεύμα, όχι μόνο προς 
τα  αστικά κέντρα, αλλά και σε υπερπόντι
ους προορισμούς, όπω ς στα τέλη του 19ου 
και τις αρχές του 20ού αι. προς τις Ν έες Χώ
ρες, ό τα ν  περ ίπου  50 εκατομμύρια  Ευρω
παίοι εγκαταστάθηκαν, κυρίως, στην αμερι
κανική ήπειρο. Μ εταξύ αυτών τω ν μετανα
στώ ν σ υγκαταλέγοντα ι αρκετο ί Έ λληνες, 
δεδομένου ότι σε ορισμένες π ερ ιο χές  της 
π α τρ ίδα ς  μας διαμορφ ώ θηκαν αρνητικές 
συνθήκες που εξώθησαν ζωτικό τμήμα του 
αγροτικού πληθυσμού σε αναζήτηση καλύ
τερης τύχης πέρα  του Ατλαντικού.



Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ ά  Ζ η τ η μ α τ α

Οργάνωση του project

I Δ ιατνπω σ/ θέματος
«Σταφίδα και μετανάστευση στη Βορειοδυτι
κή Πελοπόννησο».

I Π ι/γές αφόρμι/σι/ς
Ο ι αφορμές σύνδεσης της σταφιδικής κρίσης 
με την αποδημία στο χώρο της Π λείας είναι 
πολλές. Εκδηλώσεις φαινομενικά διαφορετι
κής θεματικής, όπω ς μια Γιορτή Σ ταφ ίδας 
(Κρέστενα) και μια Γιορτή των Ξενιτεμένων 
(Αϊ-Γιάννης Μ ακρισίων) παραπέμπουν στη 
συγκυρία του τέλους του 19ου και των αρχών 
του 20ού αι., όταν σταφίδα και μετανάστευση 
συνδέονται άμεσα. Μ πορούμε να  χρησιμοποι
ήσουμε και μια επίσκεψη στο Κτήμα Μερκού- 
ρη, στο Κορακοχώρι της Πλείας, 12 χλμ. από 
τον Πύργο, όπου οι παλαιές έγχρωμες αφίσες 
με θέματα σχετικά με την ωκεανοπλο'ία και τη 
μετανάστευση αποτελούν καλή αφορμή για τη 
διατύπωση του προς διερεύνηση θέματος.

I Σ κοποί
1. Επιδιώκεται να  κατανοήσουν οι μαθητές 

το ρόλο του αγροτικού τομέα στην τοπ ι
κή οικονομία κατά το 19ο αι., τις εξαρτή
σεις του από τη διεθνή οικονομική συ
γκυρία, τις συνθήκες εργασίας τω ν στα
φιδοπαραγωγών, το ευρύτερο οικονομι
κό κύκλωμα της σταφίδας.

Επεξεργασία σταφίδας

2. Ν α  συσχετίσουν την  οικονομία της π ε 
ρ ιοχής με το  φ α ινόμ ενο  τη ς μ ετα νά 
στευσης.

3. Ν α  εξασκηθούν στη συλλογή και επεξερ
γασία  πληροφοριώ ν σχετικών με την 
αγροτική οικονομία και τη μετανάστευση 
των αρχών του 20ού αι., καθώς επίσης και 
με τη δημιουργία, τη μελέτη και την αξιο
ποίηση στατιστικών δεδομένων.

4. Ν α  ευαισθητοποιηθούν σε θέματα αρνη
τικής κοινω νικής συμπεριφοράς (τοκο
γλυφία, ρατσ ισμός), καθώς επ ίσ ης και 
στο ζήτημα της αντιμετώπισης των οικο
νομικών προσφύγων.

I Άξονες
1. Π  τοπ ική  παράδοσ η  τη ς σ ταφ ιδοκαλ

λιέργειας.
2. Π  αύξηση της ζήτησης και η μονοκαλλιέρ

γεια.
3. Σταφιδική κρίση και μετανάστευση.

Ενδεικτική ανάπτυξη των αξόνων σε δραστηριότητες

ΑΞΟΝΑΣ 1

Η  τοπική παράδοση της σταφιδοκαλλιέργειας

1. Ν α  σχηματίσετε κατάλογο τοπωνυμίων 
της περ ιο χή ς σας, που σχετίζοντα ι με 
την αμπελοκαλλιέργεια. Ν α  εντοπίσετε, 
με έρευνα στο χώρο και σε τοπικά  έντυ
πα , παλα ιές εγκαταστάσεις που χρησι-

μοποιήθηκαν στο κύκλωμα της σταφιδο
παραγωγής. Π ο ια  η χρήση τους σήμερα; 
Ν α  συγκεντρώσετε πληροφορίες για  λα- 
ογραφ ικά  δρώμενα, τραγούδια , έθιμα, 
γιορτές της περιοχής σας, που σχετίζο
νται με την αμπελοκαλλιέργεια και τους 
σταθμούς της στον κύκλο του έτους. 
Αφού τα  καταγράψ ετε, να συζητήσετε τα 
βιώ ματα και τα  συναισθήματα που εκ
φράζονται μέσα από αυτά.
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3. Μ έσω συνέντευξης με καλλιεργητή στα
φ ίδας να  συγκεντρώ σετε πληροφ ορίες 
για  τις διαδικασίες παραγω γής, παλαιό
τερα και σήμερα.

4. Μ έσω συνέντευξης με τοπ ικό  γεωπόνο 
να  συγκεντρώσετε πληροφ ορίες γ ια  τις 
πο ικ ιλ ίες αμπελιών, τις π ο ιό τη τες  της 
σταφ ίδας, τις κλιματολογικές συνθήκες 
που ευνοούν την ανάπτυξή της, τις ασθέ
νειες του φυτού και τις σύγχρονες μεθό
δους αντιμετώπισής τους.

5. Ν α  συγκεντρώσετε από τον οικογενεια
κό και κοινωνικό σας κύκλο συνταγές, 
στις οποίες χρησιμοποιείται ως υλικό η 
σταφίδα.

6. Μ έσω συνέντευξης με σ ταφ ιδέμπορο ή 
πο το π ο ιό  να  συγκεντρώ σετε πληροφ ο
ρίες για  τις δυνατότητες αξιοποίησης της 
σ ταφ ίδας, π έρα  από  την  άμεση χρήση 
της στη ζαχαροπλαστική.

Π  αΰξηση της ζήτησης και η μονοκαλλιέργεια
1. Ν α  αναζητήσετε στη βιβλιογραφία τα αί

τια της αύξησης της ζήτησης της σταφίδας 
από τις αγορές του εξωτερικού κατά το β' 
μισό του 19ου αι. και τους τρόπους με τους 
οποίους ανταποκρίθηκε ο αγροτικός κό

σμος της ΒΔ Πελοποννήσου στην αύξηση 
αυτή. Ν α  σχηματίσετε γραφικές παραστά
σεις που να  δείχνουν τις μεταβολές των 
εξαγωγών κατά τα  τέλη του 19ου αι.

2. Ν α  αναζητήσετε στη βιβλιογραφία και τις 
αρχειακές πηγές πληροφορίες για τη ση
μασία της σταφίδας για την εθνική οικονο
μία κατά τα  τέλη του 19ου αι., καθώς και 
για τη συμβολή της σταφιδοκαλλιέργειας 
στην οικονομία της περιοχής σας σήμερα.

3. Ν α  συγκεντρώσετε από τη βιβλιογραφία 
και από  αρχειακές π η γές  πληροφ ορίες 
για  τις αγορές στις οποίες διοχετευόταν 
η σ ταφ ίδα  της περ ιο χή ς σας στα  τέλη 
του 19ου αι. και σήμερα, και να δημιουρ
γήσ ετε χάρτη  με τον  τίτλο «Οι δρόμοι 
της σταφίδας».

4. Ν α  εντοπίσετε στην περιοχή σας οικοδο- 
μήματα-εγκαταστάσεις που η δημιουργία 
τους σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με την 
περίοδο άνθησης του εμπορίου της στα
φίδας του τέλους του 19ου αι. Π ο ια  η χρή
ση τους σήμερα; Ν α  συζητήσετε.

5. Ν α  εντοπίσετε σε λογοτεχνικά έργα πλη
ροφορίες για την ευημερία των ασχολου- 
μένων με την παραγωγή και το εμπόριο 
της σταφίδας.

6. Ν α  α να ζη τή σετε  σε δημοσ ιευμένους 
σ τατιστικούς π ίνα κες σ το ιχε ία  γ ια  την 
πληθυσμιακή εξέλιξη της π ερ ιοχής σας 
κατά  το β' μισό του 19ου αι. Σχολιάστε 
τις δημογραφικές τάσεις σε συνάρτηση 
με τις καμπύλες ζήτησης της σταφίδας.

Σταφιδική κρίση και μετανάστευση
1. Ν α  αναζητήσετε στη βιβλιογραφία πληρο

φορίες για τα αίτια της σταφιδικής κρίσης 
του τέλους του 19ου αι. Ν α  συζητήσετε και 
να  προσπαθήσετε να τα ιεραρχήσετε.

2. Ν α  αναζητήσετε στον τύπο της εποχής 
της σταφιδικής κρίσης κείμενα σχετικά με 
τα  αδιέξοδα των σταφιδοπαραγωγών στα 
τέλη του 19ου αι.
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3. Ν α  αναζητήσετε πληροφορίες από τη βι

βλιογραφία, τον τύπο και τις αρχειακές 
πηγές σχετικά με τη μετανάστευση του 
πληθυσμού της περιοχής Π λείας την επο
χή της σταφιδικής κρίσης. Ν α  σχηματίσε
τε χάρτη με τίτλο «Μετανάστευση Πλεί- 
ων την εποχή της σταφιδικής κρίσης».

4. Ν α  συγκεντρώσετε εικόνες, διαφημίσεις, 
άρθρα εφημερίδων που σχετίζονται με το 
θέμα της μετανάστευσης κατοίκων των 
περιοχών της βορειοδυτικής Πελοποννη- 
σου στη Β. Αμερική στις αρχές του 20ού αι.

5. Ν α  αναζητήσετε σε σχετικά κείμενα τις 
συχνότερες αρρώστιες που αποτελούσαν 
αιτίες αποκλεισμού των επίδοξων μετανα
στών, καθώς και αυτές που έπλητταν τους 
μετανάστες στους τόπους εγκατάστασής 
τους. Π ώ ς ερμηνεύεται η συχνότητά τους;

6. Ν α  αναζητήσετε από τη λογοτεχνία, κα
θώς και από άλλες πηγές, πληροφορίες 
και υλικό φωτογραφικό για τους μετανά
στες πρώ της γενιάς, τις συνθήκες αποδη
μίας τους, τις π ερ ιοχές όπου αρχικά 
εγκαταστάθηκαν, τις δυσκολίες που αντι
μετώπισαν στον επαγγελματικό και κοι
νωνικό χώρο υποδοχής τους.

^ Σ τ α φ ίς ,  ελέησόν μας,
κλεινή Ελλήνων σώτειρα, ευθύς βοήθησόν μας, 
εκ των μεγάλων και πολλών, νυν ρύσαι μας, 
κινδύνων,
μη ζήτει την καταστροφήν του γένους των 
Ελλήνων.
Ως βλάκες, φευ, αφήσαντες αγόνους άλλους 
πόρους
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Εικ. 2: Συλλογή Σ. Γαοΰτση

Οι φωτογραφίες, στις οποίες δεν αναφέρεται πηγή προέλευσης, προέρχονται από τη συλλογή των συγγραφέων.



Πίνακας προέλευσης των εικόνων

σελ. 69 Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας 
σελ. 71 Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 72 Σχολικός άτλαντας Ελλάδας, Σαββάλας 
σελ. 73 Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 74 Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 75 Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 76 Εικ. 1, 2, 3, 4: Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 77 Εικ. 1: Κ. Μπαλάφας, Ήπειρος, Ποτα

μός, Αθήνα 2003, Εικ. 2: Φωτογραφία Β. 
Γκανιάτσα

σελ. 78 Εικ. 1, 2: Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα,
Εικ. 3: Κ. Μπαλάφας, Ήπειρος, Ποτα
μός, Αθήνα 2003 

σελ. 79 Εικ. 1, 2: Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 80 Εικ. 1, 2: Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 81 Εικ. 1: Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 82 Εικ. 1, 2, 3: Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 83 Εικ. 1: Κ. Μπαλάφας, Ήπειρος, Ποτα

μός, Αθήνα 2003, Εικ. 2: Φωτογραφία Β. 
Γκανιάτσα

σελ. 84 Εικ. 1: Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα,
Εικ. 2: Κ. Μπαλάφας, Ήπειρος, Ποτα
μός, Αθήνα 2003, Εικ. 3: Φωτογραφία Τ. 
Τλούπα

σελ. 85 Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 86 Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 87 Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 90 Φωτογραφία Β. Γκανιάτσα 
σελ. 91 Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσα

λονίκης -  Κ.Ι.Θ. 
σελ. 92 Αρχείο Κ.Ι.Θ. 
σελ. 93 Εικ. 1, 2, 3: Αρχείο Κ.Ι.Θ. 
σελ. 94 Εικ. 1, 2, 3: Αρχείο Κ.Ι.Θ. 
σελ. 95 Εικ. 1: «Επτά Πμέρες», Ή Καθημερινή 

της Κυριακής, Εικ. 2: Αρχείο Κ.Ι.Θ. 
σελ. 96 Συλλογή Α. Παπαϊωάννου 
σελ. 97 Εικ. 1: «Επτά Πμέρες», Π  Καθημερινή 

της Κυριακής, Εικ. 2: Αρχείο Κ.Ι.Θ. 
σελ. 98 Εικ. 1, 2: Συλλογή Α. Παπαϊωάννου,

Εικ. 3: Αρχείο Κ.Ι.Θ. 
σελ. 99 Εικ. 1, 2: Συλλογή Α. Παπαϊωάννου 
σελ. 100 Αρχείο Κ.Ι.Θ. 
σελ. 101 Εικ. 1, 2: Αρχείο Κ.Ι.Θ. 
σελ. 105 Δήμος Ερμοΰπολης 
σελ. 106 Εικ. 1, 2: Δήμος Ερμούπολης 
σελ. 108 Συλλογή Γιάννη Τσατσά 
σελ. 109 Δήμος Ερμούπολης 
σελ. 110 Εικ. 1, 2, 3: Δήμος Ερμούπολης 
σελ. 111 Εικ. 1, 2, 3: Δήμος Ερμούπολης 
σελ. 113 Δήμος Ερμούπολης 
σελ. 114 Δήμος Ερμούπολης 
σελ. 117 «Επτά Πμέρες», Π  Καθημερινή της Κυ

ριακής

σελ. 118 «Επτά Πμέρες», Π  Καθημερινή της Κυ
ριακής

σελ. 119 Εικ. 1, 2: Φωτογραφία Κ.Α. Δαμιανίδη 
σελ. 121 Εικ. 1, 2: Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου 
σελ. 122 Εικ. 1: Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου,

Εικ. 2, 3: Αρχείο Δημογεροντίας Καλύμνου 
σελ. 123 Εικ. 1, 2, 3: Αρχείο Δημογεροντίας Κα

λύμνου
σελ. 124 Εικ. 1, 2: Αρχείο Δημογεροντίας Κα

λύμνου
σελ. 125 Αρχείο Δημογεροντίας Καλύμνου 
σελ. 126 Εικ. 1, 2: Αρχείο Δημογεροντίας Καλύμνου 
σελ. 131 Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λίμνης Ν. 

Πλαστήρα
σελ. 132 Εικ. 1, 2: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λί

μνης Ν. Πλαστήρα 
σελ. 134 Εικ. 1: Εθνική Πινακοθήκη, 100χρόνια.

Τέσσερις αιώινες Ελληνικής Ζύ)γραφικής, 
Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλέ
ξανδρου Σούτζου, Αθήνα 2001 

σελ. 135 Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λίμνης Ν. 
Πλαστήρα

σελ. 136 Εικ. 1, 2: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λί
μνης Ν. Πλαστήρα 

σελ. 137 Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λίμνης Ν. 
Πλαστήρα

σελ. 143 Μ.Ε. Πατέλης, Σουφλί. Οδοιπορικό στο 
χθες, Σουφλί 1994 

σελ. 145 Μ.Ε. Πατέλης, Σουφλί. Οδοιπορικό στο 
χθες, Σουφλί 1994 

σελ. 146 Μ.Ε. Πατέλης, Σουφλί. Οδοιπορικό στο 
χθες, Σουφλί 1994 

σελ. 147 Εικ. 1, 2: Μ.Ε. Πατέλης, Σουφλί. Οδοι
πορικό στο χθες, Σουφλί 1994 

σελ. 149 Εικ. 1: Αρχείο Γυμνασίου Σουφλίου,
Εικ. 2: Μ.Ε. Πατέλης, Σουφλί. Οδοιπορι
κό στο χθες, Σουφλί 1994 

σελ. 155 Δήμος Πρακλείου Κρήτης 
σελ. 156 Εικ. 1, 2: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη 
σελ. 157 Εικ. 1, 2: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη 
σελ. 159 «Επτά Πμέρες», Π  Καθημερινή της Κυ

ριακής
σελ. 160 Λεύκωμα Α. Τάσσος, Υπουργείο Πολιτι

σμού, Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο 
Αλέξανδρου Σούτζου, Αθήνα 1987 

σελ. 161 Κατάλογος έκθεσης Μουσείου Μπενάκη, 
Παραδοσιακές καλλιέργειες, Αθήνα 1978 

σελ. 162 Κατάλογος έκθεσης Μουσείου Μπενάκη, 
Παραδοσιακές καλλιέργειες, Αθήνα 1978 

σελ. 163 Μαρία Συναρέλλη, Δρόμοι και λιμάνια 
στην Ελλάδα, 1830-1880, Πολιτιστικό 
Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1989
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