1

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΜΑΕΥ
Κουρεμένου Ειρήνη, Πρόεδροσ
Κηπουροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδροσ
Μελίςςασ Λάζαροσ, Γραμματέασ
Σαμουτςέλησ Νικόλαοσ, Σαμίασ
εχίδησ Κωνςταντίνοσ, Μέλοσ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ


Αραμπατζή Φρύςα

Λαβαςίδησ Λάζαροσ

Βούλγαρη Βαρβάρα








Γεράςησ Νικόλαοσ



Μελίςςασ Λάζαροσ

Μαντρατζή Φριςτίνα

Ζήςη Μαρία



Νικολάου Αρχοντούλα




Καππάτου Αναςταςία



Οικονόμου Νικόλαοσ



Καραγιάννη Υξηζηίλα

Πουγαρίδου Ελιςάβετ

Κατςανδρή Αικατερίνη







Κεφαλάσ Παναγιώτησ



αμαλτάνοσ Ανδρέασ



Κηπουροπούλου Γεωργία

άββα Ευρικόμη

αχινίδησ Βαςίλειοσ




Κουρεμένου Ειρήνη

εχίδησ Κωνςταντίνοσ



Κουτρουμπά Ειρήνη



ολάκησ Δημήτριοσ



Κώτςου υμεών



Σαμουτςέλησ Νικόλαοσ

2

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Ανδρέου Αντρέασ
Καθηγητήσ Ιςτορίασ και Πολιτιςμού ςτην Εκπαίδευςη, Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ, Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ
Αρχιμ. Ειρηναίοσ Φατζηεφραιμίδησ
Καθηγητήσ Ορθοδοξίασ και Πολιτιςμού, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικήσ
Εκπαίδευςησ, Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ
Βακάλη Άννα
Ειδικό Διδακτικό Προςωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Δημιουργικήσ Γραφήσ, Παιδαγωγικό
Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ
Βαρβούνησ Εμμανουήλ
Καθηγητήσ Λαογραφίασ, Τμήμα Ιςτορίασ και Εθνολογίασ,
Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ
Βλαςίδησ Βλάςιοσ
Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ, Τμήμα Βαλκανικών, Σλάβικων & Ανατολικών
Σπουδών, Πανεπιςτήμιο Μακεδονίασ
Γοδόςη Ζωή
Επίκουρη Καθηγήτρια Ιςτορίασ τησ Νεότερησ Ελληνικήσ Τέχνησ, Τμήμα
Εικαςτικών και Εφαρμοςμένων Τεχνών, Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ
Γρίβα Ελένη
Καθηγήτρια Εφαρμοςμένησ Γλωςςολογίασ, Διγλωςςίασ και Διδαςκαλίασ τησ
δεύτερησ/ξένησ γλώςςασ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ,
Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ
Δερμεντζόπουλοσ Φρήςτοσ
Καθηγητήσ Ανθρωπολογίασ τησ Τέχνησ, Τμήμα Εικαςτικών Τεχνών και
Επιςτημών τησ Τέχνησ, Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων
Δορδανάσ τράτοσ
Επίκουροσ Καθηγητήσ Νεότερησ και Σύγχρονησ Ευρωπαΰκήσ και Βαλκανικήσ
Ιςτορίασ, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών,
Πανεπιςτήμιο Μακεδονίασ
Ζιώγασ Ιωάννησ
Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Ζωγραφικήσ, Τμήμα Εικαςτικών και
Εφαρμοςμένων Τεχνών, Κοςμήτορασ Σχολήσ Καλών Τεχνών, Πανεπιςτήμιο
Δυτικήσ Μακεδονίασ
Ηλιάδου – Σάχου οφία
Καθηγήτρια Νέασ Ελληνικήσ Ιςτορίασ και Ιςτορίασ τησ Εκπαίδευςησ,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ,
Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ

3

Καραφύλλησ Αθανάςιοσ
Καθηγητήσ Επιςτημών τησ Αγωγήσ με έμφαςη ςτην Ιςτορία τησ Εκπαίδευςησ,
Πρόεδροσ Παιδαγωγικού Τμήματοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ,
Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ
Καςβίκησ Κωνςταντίνοσ
Επίκουροσ Καθηγητήσ Διδακτικήσ τησ Ιςτορίασ και Πολιτιςμού, Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ, Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ
Κηπουροπούλου Ευμορφία
Διδάςκουςα ΠΔ 407/80, Παιδαγωγική και Διαπολιτιςμική Εκπαίδευςη,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ, Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ
Κιμουρτζήσ Παναγιώτησ
Καθηγητήσ Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ και Ιςτορίασ τησ Εκπαίδευςησ,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου,
Πρόεδροσ τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ Ιςτορικών τησ Εκπαίδευςησ.
Μαντζούφασ Παναγιώτησ
Καθηγητήσ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή,
Αριςτοτέλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ
Μαυρίδησ τυλιανόσ
Δικηγόροσ παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδροσ Δικηγορικού Συλλόγου
Θεςςαλονίκησ, Μεταδιδάκτωρ Δημοςιονομικού Δικαίου, Ειδικόσ Επιςτήμονασ
ΠΔ 407/80 Τομέα Δημοςίου Δικαίου και Πολιτικήσ Επιςτήμησ/ Νομική/ΔΠΘ
Μέλφου Αικατερίνη
Καθηγήτρια, Αγροτική Οικονομική Ανάλυςη, Τμήμα Γεωπονίασ, Κοςμήτορασ
τησ Σχολήσ Γεωπονικών Επιςτημών, Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ
Μπέτςασ Ιωάννησ
Επίκουροσ Καθηγητήσ Ιςτορίασ τησ Εκπαίδευςησ, Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ, Αριςτοτέλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ
Παπαευαγγέλου Αθανάςιοσ
Διδάκτωρ Νομικών Επιςτημών ΑΠΘ, Συντονιςτήσ Προγραμμάτων
ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ, Διευθυντήσ ΑΣΠΑΙΤΕ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Διευθυντήσ
Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Π.Ε Κοζάνησ
κούρτησ Ιωάννησ
Καθηγητήσ, Φιλοςοφική Σχολή,
Αριςτοτέλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ
Tαμουτςέλησ Νικόλαοσ
Ειδικό Διδακτικό Προςωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Διδακτική Εικαςτικών Τεχνών- Εικαςτικά
Εργαςτήρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή Κοινωνικών και
Ανθρωπιςτικών Επιςτημών, Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ

Υίλησ Κωνςταντίνοσ
Διεθνολόγοσ, Διδάκτωρ Διεθνών Σχέςεων Πανεπιςτημίου Reading,
Εκτελεςτικόσ Διευθυντήσ Ερευνών Ινςτιτούτου Διεθνών Σχέςεων Παντείου
Πανεπιςτημίου, Αναλυτήσ Διεθνών Θεμάτων του ΑΝΤ1
4

Πίνακασ περιεχομένων
Από το όροβιτσ ςτθ Φλϊρινα. Σο βίωμα του πολζμου μζςα από τα ςτρατιωτικά θμερολόγια ....... 10
Θεματικι ενότθτα: Ιςτορία..................................................................................................... 10
Ταυτότθτεσ ......................................................................................................................... 10
Αλλθλογραφϊντασ από το Μακεδονικό Μζτωπο: Η Οδφςςεια του Alexandre Berraud .................... 11
Η δράςθ των γυναικϊν ςτθν Αντίςταςθ ωσ υπζρβαςθ των ζμφυλων ταυτοτικϊν ορίων: Μια
βιογραφικι αφθγθματικι προςζγγιςθ ................................................................................................ 12
Οι «ςτάςεισ» των εκπαιδευτικϊν τθσ Φλϊρινασ ςτο πλαίςιο τθσ κατοχικισ, εαμικισ και
μετεμφυλιακισ περιόδου, ενϊπιον των αλλαγϊν του διακυβεφματοσ: οι διεκδικιςεισ προνομίων
ςτο όνομα τθσ «εκνικοφροςφνθσ» ....................................................................................................... 13
Σο παρελκόν ωσ διακφβευμα: Από τον «Αρχαιομακεδονιςμό» του Nicola Gruevski ςτθ «υμφωνία
των Πρεςπϊν» ...................................................................................................................................... 15
Η περιοχι ωσ διακφβευμα .................................................................................................. 15
Οι ελλθνικζσ, βουλγαρικζσ και ςερβικζσ εκνογραφικζσ ςτατιςτικζσ για τον πλθκυςμό τθσ περιοχισ
τθσ Φλϊρινασ υπό το πρίςμα των εκνικϊν διεκδικιςεων ................................................................... 16
Η «μετζωρθ» ςφγκρουςθ Δθμόςιασ Ιςτορίασ για τον «πελαργό» του Θ. Αγγελόπουλου: με αφορμι
τθν ανάδειξθ μιασ οπτικοακουςτικισ πθγισ ........................................................................................ 17
«Ζςωςε το χωριό από βζβαιο αφανιςμό»: μεταξφ ςυμφιλίωςθσ και κείασ ςωτθρίασ ....................... 18
Αεροπορικόσ Πόλεμοσ: Σο ταξίδι των FRANZ και EMIL ςτθ Μακεδονία τθν περίοδο του Αϋ
Παγκοςμίου Πολζμου ........................................................................................................................... 19
Μεςοπόλεμοσ, εκνικι ταυτότθτα........................................................................................ 19
Εκνικζσ επζτειοι και εκνικι ταυτότθτα: το ιςτορικό λεφκωμα των εορτϊν για τθν εκατονταετθρίδα
τθσ ελλθνικισ ανεξαρτθςίασ ςτθν Κοηάνθ το 1930 .............................................................................. 21
Ζκνοσ και εκνικι ταυτότθτα ςτον Μεςοπόλεμο: Ο λόγοσ των εκνικιςτικϊν οργανϊςεων τθσ
Επαρχίασ Φλϊρινασ. Η περίπτωςθ των «Νζων Χωρικϊν» και τθσ «Ε.Ο.Ν.» ....................................... 21
Η ςυγκρότθςθ τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ ςτθν Επαρχία Φλϊρινασ κατά τον Μεςοπολζμο: θ
ςυμβολι του τοπικοφ Σφπου ςτθ διαδικαςία γλωςςικοφ ςχθματιςμοφ τθσ ...................................... 22
Η εξζλιξθ του ςυνεταιριςτικοφ κεςμοφ ςτθ Δυτικι Μακεδονία: οι ςυνεταιριςμοί ςτον πρωτογενι
τομζα παραγωγισ ................................................................................................................................. 23
Η Δυτικι Μακεδονία μετά τον Εμφφλιο: αναςυγκρότθςθ υπό κακεςτϊσ επιτιρθςθσ. Μια πρϊτθ
προςζγγιςθ ........................................................................................................................................... 24
Εμφφλιοσ, μετακατοχικά και μετεμφυλιακά ηθτιματα ........................................................ 24
Η πολιτιςτικι και ακλθτικι κίνθςθ ςτθ Φλϊρινα τθν περίοδο του Εμφυλίου μζςα από
δθμοςιεφματα του Σοπικοφ τφπου ...................................................................................................... 25
Σο ζργο των Δθμάρχων Φλϊρινασ τθν περίοδο του Εμφυλίου ........................................................... 26
5

Εφκραυςτεσ ιςορροπίεσ ςτθ μετακατοχικι Φλϊρινα .......................................................................... 27
Για μια ανάδειξθ τθσ μετεμφυλιακισ περιόδου τθσ Φλϊρινασ (1950-1974): όψεισ, κεκτθμζνα,
υποκζςεισ και προοπτικζσ ςφνκεςθσ του πεδίου ιςτορικισ ζρευνασ ................................................. 28
Ιςτορικό Γυμνάςιο-Οικοτροφείο Σςοτυλίου: 150 χρόνια ςυμβολισ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ
ταυτότθτασ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ (1871-2021) .............................................................................. 29
Θεματικι ενότθτα: Εκπαίδευςθ.............................................................................................. 29
Γλωςςικζσ μειονότθτεσ, ανώτερθ και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ...................................... 29
Η παρουςία των Παιδαγωγικϊν Ακαδθμιϊν ςτθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ τθσ Βορείου Ελλάδασ: από
μια «αυςτθρι» εςωτερικι λειτουργία ςτθν «ιδανικι» εξωτερικι εικόνα .......................................... 30
Η εκπαίδευςθ των Αρμανόφωνων (Βλαχόφωνων) Ελλινων ςτθν περιφζρεια τθσ Καςτοριάσ κατά τον
19ο αιϊνα μζχρι τθν απελευκζρωςι τθσ (1912) ................................................................................. 32
Η εκκλθςιαςτικι και εκπαιδευτικι κατάςταςθ των αλλόγλωςςων πλθκυςμϊν μζςα από τισ εκκζςεισ
των Μθτροπολιτϊν Φλϊρινασ και Καςτοριάσ το 1920 ........................................................................ 32
Οι ελλθνικζσ τοπικζσ μουςικζσ παραδόςεισ ςτο μάκθμα «Παιδικό Σραγοφδι» του Παιδαγωγικοφ
Σμιματοσ Νθπιαγωγϊν Φλϊρινασ: πρωτοτυπία ι αναγκαιότθτα; ..................................................... 33
Σφγχρονα εκπαιδευτικά ηθτιματα ...................................................................................... 33
Απόψεισ νθπιαγωγϊν για τθ διαδικτυακι επιμόρφωςι τουσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ
δεφτερθσ/ ξζνθσ γλϊςςασ ςε μακθτζσ προςχολικισ θλικίασ με μεταναςτευτικό/ προςφυγικό προφίλ
.............................................................................................................................................................. 34
χολικζσ δράςεισ για τον εορταςμό των 200 ετϊν από τθν Επανάςταςθ του 1821 ωσ άςκθςθ των
μακθτϊν ςτθν πολιτειότθτα: Σο παράδειγμα τθσ δθμιουργίασ Επετειακοφ Ψθφιακοφ Μακθτικοφ
Περιοδικοφ για το 1821 ςτθν Ζκτθ Δθμοτικοφ ..................................................................................... 35
Η ζνταξθ των ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ και θ ςυνεργαςία ςχολείου -Πανεπιςτθμίου ςτθ Φλϊρινα ωσ
παράγοντεσ αλλαγϊν: Η ςυμβολι των ΣΠΕ ςτθν αποςαφινιςθ γεωμετρικϊν εννοιϊν ςε μακθτζσ Σ’
Δθμοτικοφ και φοιτθτζσ ΠΣΔΕ .............................................................................................................. 37
Η Αγγειοπλαςτικι Σζχνθ ςτθν Φλϊρινα και θ παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των δράςεων τθσ ............... 38
Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ και εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ: θ προϊκθςθ τθσ γεωργικισ εκπαίδευςθσ
ςτθ Δυτικι Μακεδονία ......................................................................................................................... 39
Ιςτορικι εξζλιξθ, Δθμοτικιςμόσ, μεταρρυκμίςεισ, γλωςςικζσ μειονότθτεσ ........................... 39
Μζςα από τα δικά τουσ μάτια: λαβοφωνία και εκπαίδευςθ κατά τα ζτθ 1945- 1970 ςτθν ευρφτερθ
περιοχι του νομοφ Φλϊρινασ .............................................................................................................. 40
Η χωρο-χρονικι διάςταςθ του εκπαιδευτικοφ κεςμοφ. Η περίπτωςθ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθ
διάρκεια του 20οφ αιϊνα ..................................................................................................................... 41
Εκπαιδευτικόσ Δθμοτικιςμόσ - Γλωςςικι και εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ μζςα από τθν
αλλθλογραφία των Δθμιτρθ Γλθνοφ, Αλζξανδρου Δελμοφηου και Μανόλθ Σριανταφυλλίδθ (19101926) ..................................................................................................................................................... 42
Όψεισ του αγροτικοφ-γαιοκτθςιακοφ ηθτιματοσ. Η περίπτωςθ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ: μια πρϊτθ
προςζγγιςθ ........................................................................................................................................... 43

6

Θεματικι ενότθτα: Κοινωνία .................................................................................................. 43
Μετακινιςεισ πλθκυςμών, οικονομία, κρθςκεία ................................................................ 43
Πρόςφυγεσ και ςωματειακι οργάνωςθ. Η περίπτωςθ τθσ Ευξείνου Λζςχθσ Φλϊρινασ .................... 44
Πρόςφυγεσ τθσ Μικραςιατικισ Καταςτροφισ ςτθ Δυτικι Μακεδονία: οικονομικζσ, πολιτικζσ και
πολιτιςμικζσ προκλιςεισ ...................................................................................................................... 45
Όψεισ μιασ διαμάχθσ ςτθ Δυτικι Μακεδονία, Κοηάνθ – Πτολεμαΐδα. Ο τοπικόσ «προςδιοριςμόσ»
μζςα από τα κατάλοιπα μιασ αντιπαράκεςθσ ανάμεςα ςε μια Χριςτιανικι και μια Μουςουλμανικι
κοινότθτα .............................................................................................................................................. 46
Μετακινιςεισ πλθκυςμοφ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτα τζλθ του 19ου - αρχζσ του 20ου αιϊνα: Η
περίπτωςθ τθσ Βζροιασ ........................................................................................................................ 46
Εγκαταςτάςεισ των προςφφγων ςτθν Επαρχία Φλϊρινασ τθν περίοδο 1922-1930: Δθμογραφικζσ
μεταβολζσ και οικονομικι αποκατάςταςθ των νειλυδων .................................................................. 48
Μικραςιάτεσ πρόςφυγεσ ςτθ Φλϊρινα: Τγεία - περίκαλψθ – πρόνοια (1922-1932) ......................... 48
Μετακινιςεισ πλθκυςμών, οικονομία, ςχζςεισ πλθκυςμών ................................................ 48
Η Πλουρίνα και οι Μοναςτθρλί Εβραίοι .............................................................................................. 49
(Η επανίδρυςθ τθσ εβραϊκισ κοινότθτασ τθσ Φλϊρινασ) .................................................................... 49
Οι ςχζςεισ εντόπιων και προςφφγων ςτα μεικτά χωριά του νομοφ Φλϊρινασ .................................. 50
Φλϊρινα και Επανάςταςθ του 1821 .................................................................................................... 52
Θεματικι ενότθτα: Δίκαιο ...................................................................................................... 52
Δικαιοπραξίεσ, Συντάγματα και Επανάςταςθ ...................................................................... 52
Η δθμοκρατικι αρχι ςτα ελλθνικά υντάγματα του 20ου αιϊνα και θ επίδραςι τθσ ςτθν κοινωνικι
οργάνωςθ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ..................................................................................................... 53
Σο φνταγμα του 1911 και θ επίδραςι του ςτθν ομαλι ενςωμάτωςθ των λεγόμενων νζων χωρϊν
ςτο ελλθνικό κράτοσ ............................................................................................................................. 54
«Αι ανϊμαλοι δικαιοπραξίαι» ωσ παράγοντασ διαμόρφωςθσ πολιτικισ. Σο παράδειγμα τθσ Δυτικισ
Μακεδονίασ .......................................................................................................................................... 55
«Όςτρακα τινά, άχροα χειροποίθτα…» ................................................................................................ 56
120 χρόνια αρχαιολογικι ζρευνα τθσ προϊςτορίασ ςτθ Δυτικι Μακεδονία: χαμθλζσ προςδοκίεσ και
απροςδόκθτεσ πρωτιζσ......................................................................................................................... 56
Θεματικι ενότθτα: Τζχνεσ και Πολιτιςμόσ .............................................................................. 56
Αρχαιολογία, Διανόθςθ, Εικαςτικζσ Τζχνεσ, Κινθματογράφοσ ............................................. 56
Φλϊρινα: Εκφάνςεισ του τοπικοφ ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ. Η περίπτωςθ του Γιϊργου Γαηζα (Φλωζλ)
.............................................................................................................................................................. 58
Οι εικαςτικζσ τζχνεσ ςτθν Κοηάνθ των τελευταίων ςαράντα ετϊν ...................................................... 58
Κωνςταντίνοσ Σςιτςελίκθσ (1882-1938): ζνασ δυτικομακεδόνασ διανοοφμενοσ ςτισ αρχζσ του 20οφ
αιϊνα .................................................................................................................................................... 59

7

Μια όψιμθ εκδοχι τθσ «μετζωρθσ» κινθματογραφικισ ιςτορίασ τθσ Φλϊρινασ: ιδεολογικζσ
αντιπαρακζςεισ .................................................................................................................................... 60
Δθμόςια γλυπτικι τθσ Φλϊρινασ: μνιμθ, ταυτότθτα, ιςτορία, μακθτεία και μια απόπειρα
ειςαγωγισ ςτον κόςμο των Digital Humanities .................................................................................... 61
Εικαςτικζσ Τζχνεσ, Κινθματογράφοσ, Αρχιτεκτονικι, Αρχαιολογία, Ποίθςθ.......................... 61
Η κινθματογραφικι κάμερα ωσ μζκοδοσ καταγραφισ ιςτορικισ μνιμθσ .......................................... 62
τθν αρχι του 20ου αιϊνα: θμαντικά Παλαιοντολογικά Ευριματα ςτον Πολφλακκο Κοηάνθσ ....... 63
Σο πολιτικό ςτθν τζχνθ τθσ μετεμφυλιακισ Φλϊρινασ: θ περίπτωςθ των ποιθμάτων του περιοδικοφ
του Φ..Φ. «Ο Αριςτοτζλθσ» (1957-1974) ........................................................................................... 65
Πολιτιςτικζσ εκφράςεισ των οικοδομικϊν ςυνεργείων τθσ Δροςοπθγισ Φλϊρινασ ςτθν Ρουμανία . 66

8

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΕΙΗΓΗΕΩΝ

9

Θεματική ενότητα: Ιςτορία

Ταυτότητεσ
1912
Από ην όξνβηηο ζηε Φιώξηλα. Σν βίσκα ηνπ πνιέκνπ κέζα από ηα
ζηξαηησηηθά εκεξνιόγηα
Βαθάιε Άλλα
Μέινο Δ.ΓΗ.Π Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
avakali@otenet.gr
Λαθηζίδνπ Γέζπνηλα
Δθπαηδεπηηθφο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
Φνηηήηξηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ ΠΓΜ
dlaftsi@hotmail.com
Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Α‟ Βαιθαληθνχ πνιέκνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηα ρσξηά ηεο Φιψξηλαο ιίγεο εκέξεο
πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο, αιιά θαη αξγφηεξα. Έρεη σο ζηφρν ηελ αλάδεημε
ιεπηνκεξεηψλ ηνπ πνιέκνπ, φπσο δηαθαίλνληαη κέζα απφ ηα εκεξνιφγηα ησλ ζηξαηησηψλ,
αιιά θαη φζσλ θαηέγξαθαλ ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηα πεδία ησλ καρψλ, φπσο ε δσγξάθνο
Θάιεηα Φισξά-Καξαβία, ε νπνία αθνινπζνχζε ηνλ δηάδνρν Κσλζηαληίλν θαη ν «επηζθέπηεο
κεηά ησλ καρψλ» Γ. Β. Σζνθφπνπινο.
Ζ πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο γίλεηαη κε ηε κειέηε
εκεξνινγηαθψλ θεηκέλσλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ, αιιά θαη ηε ζπλδξνκή ηεο Γεκηνπξγηθήο
Γξαθήο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο αλάινγνπ εκεξνινγηαθνχ ιφγνπ.
πγθεθξηκέλα, καζεηέο ηεο Γ‟ Λπθείνπ θιήζεθαλ λα κειεηήζνπλ ηα θείκελα απιψλ
ζηξαηησηψλ θαη αμησκαηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο κάρεο γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο
Φιψξηλαο θαη λα παξάγνπλ ην εκεξνιφγην ελφο Οζσκαλνχ ζηξαηηψηε πνπ έιαβε κέξνο ζηηο
ίδηεο κάρεο θαη αλαγθάζηεθε κε ηε κνλάδα ηνπ λα ππνρσξήζεη κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο
πφιεο.
ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο θαη ε ζπγθξφηεζε
ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ κε κηα πνιππξηζκαηηθή ζεψξεζε ηνπ
παξειζφληνο, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο εθθξαζηηθνχ ιφγνπ θαη
εμνηθείσζήο ηνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο εκεξνινγηαθήο γξαθήο.
Παξάιιεια, ε επαθή ησλ καζεηψλ κε δξαζηεξηφηεηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ζην κάζεκα
ηεο ηζηνξίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαηάθηεζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο κε έλαλ παηγληψδε
θαη ελ ηέιεη πην ειθπζηηθφ ηξφπν, θαζψο νη καζεηέο θαινχληαη λα βξεζνχλ ζηε ζέζε ηνπ
«άιινπ» θαη λα εληάμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν -ζπρλά ζπγθξνπζηαθφηζηνξηθφ πιαίζην. ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ απνζπάζκαηα
απφ ηα θείκελα εκεξνινγηνγξάθσλ, ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ ρξνληθά ηα γεγνλφηα
Οθησβξίνπ- Ννεκβξίνπ ηνπ 1912 ζηα ρσξηά ηεο Φιψξηλαο, πξηλ, αιιά θαη κεηά απφ ηελ
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απειεπζέξσζε ηεο πφιεο: Ακχληαην (φξνβηηο), Μπάληηζα (Βεχε), Γθνξλίηζνβν (Κέιιε)
θ.ά. Αμηνπνηψληαο ηηο καξηπξίεο ησλ Διιήλσλ εκεξνινγηνγξάθσλ, νη καζεηέο ζα
δηακνξθψζνπλ ην αληίζηνηρν εκεξνιφγην ελφο Σνχξθνπ ζηξαηηψηε, θαηαγξάθνληαο ηα
γεγνλφηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ αληηπάινπ, επηβεβαηψλνληαο ή δηαςεχδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ αληινχληαη απφ απηέο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Σνπηθή Ηζηνξία, Γεκηνπξγηθή Γξαθή, εκεξνιφγηα, ηζηνξηθή
ελζπλαίζζεζε

Αιιεινγξαθώληαο από ην Μαθεδνληθό Μέησπν: Ζ Οδύζζεηα ηνπ
Alexandre Berraud
Κεθαιάο Παλαγηώηεο
Γάζθαινο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Ηζηνξίαο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
panosozi@yahoo.gr
H «Πξώηε κεγάιε αλζξσπνζθαγή ηεο Δπξώπεο» βξηζθφηαλ ήδε ζην δεχηεξν έηνο ηεο. ην
Μαθεδνληθφ Μέησπν, ην Ννέκβξην ηνπ 1916, Γάιινη ζηξαηηψηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ
επηρείξεζε ηνπ ηξαηεγνχ αξάηγ λα θαηαιάβεη ηελ πεδηάδα ηνπ Μνλαζηεξίνπ θαη λα
απνθφςεη ηηο ερζξηθέο ζπγθνηλσλίεο. Ο Alexandre Berraud, soldatde 2 eclasse (ζηξαηηψηεο
2εο ηάμεο) ηνπ 260νπ Γαιιηθνχ πληάγκαηνο Πεδηθνχ ζπκκεηέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο. Απφ ην
Πηζνδέξη κε θαξη πνζηάι γξάθεη ζηε γπλαίθα ηνπ: «Αγαπεκέλε κνπ. Από ρζεο ην βξάδπ
μεθνπξαδόκαζηε ζην Πηζνδέξη. Καηαιάβακε όιεο ηηο θνξπθνγξακκέο θαη ηώξα νη Βνύιγαξνη
θαζπζηεξνύλ. Έρνπκε ην δξόκν πξνο ηε Φιώξηλα θαη ν αλεθνδηαζκόο ζα γίλεη όζν ην δπλαηόλ
γξεγνξόηεξα. Τξώκε θξέαο ¨κατκνύ¨ θαη κπηζθόηα ρσξίο θξαζί. Δίλαη αλππόθνξν! Πξηλ από 8
εκέξεο αγγίμακε κόλν ην έλα ηέηαξην ηνπ ςσκηνύ! Δίλαη παγσκέλν θξύν! Οη Βνύιγαξνη έρνπλ
εδξαηώζεη ηηο ζέζεηο ηνπο. Ννκίδσ όηη ζα παξακείλνπκε εδώ ζηελ πξώηε γξακκή. Αλ ζέιεηε λα
πξνζαλαηνιηζηείηε, αγνξάζηε έλαλ ιεπηνκεξή ράξηε ¨Πεξηνρή Μνλαζηίξ¨,από ην νπνίν είκαζηε
8 ώξεο κε ηα πόδηα θαη 4 ώξεο από ηε Φιώξηλα».
25 Ννεκβξίνπ1916. Ζ ηειεπηαία θαξη-πνζηάι ηαρπδξνκείηαη. Σξεηο εβδνκάδεο αξγφηεξα,
ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 1916, ν Berraud θαηαγξάθεηαη λεθξφο (Tué à l‟ennemi– ζθνησκέλνο απφ
ηνλ ερζξφ), κεηά ηηο κάρεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γχξσ απφ ην Μνλαζηήξη. Σνλ Μάην ηνπ
ίδηνπ έηνπο, είρε αλαθέξεη ζηε γπλαίθα ηνπ: «Κξάηεζε όιεο απηέο ηηο θάξηεο, ώζηε λα κπνξώ
λα ζνπ θάλσ έλα σξαίν άικπνπκ ηνπ ηαμηδηνύ κνπ. Να πξνζέρεηο πώο ηηο πηάλεηο κε ηα
δάρηπια ζνπ, ώζηε ηα ρξώκαηα λα δηαηεξεζνύλ».
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο (Ννέκβξηνο 1915 – Ννέκβξηνο 1916), ν Berraud
ηαρπδξφκεζε ζηε ζχδπγν ηνπ νγδφληα εθηά (87) θαξη πνζηάι απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ. ην παξφλ θείκελν ζα εξεπλεζνχλ δεθανρηψ (18) θαξη πνζηάι απφ
ηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο. Δηδηθφηεξα: Βέξνηα (λ.68 θαη λ.69):3-9-16, Κνδάλε (λ.71):8-916, Καζηνξηά (λ.73 θαη λ.74):15-9-16, Πηζνδέξη (λ.75, λ.76 θαη λ.77): 21-9-16, Φιψξηλα
(λ.78):2-10-16, Αθξίηα (λ.79):10-10-16, Πξέζπεο (λ.80, λ.81 θαη λ.82):4-26-10-16,
Διιελνζεξβηθά ζχλνξα – θνληά ζην ρσξηφ Κξαηεξφ(λ.83):12/22-10-16, Άλσ Κιεηλέο (λ.84
θαη λ.85):1/3-11-16, Γξάγνο (λ.86):9-11-16, Μνλαζηήξη (λ.87):20-11-16.
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Οη εηθνλνγξαθήζεηο ηνπ αζηηθνχ θαη θπζηθνχ ηνπίνπ νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζην κπξνζηηλφ
κέξνο ησλ θαξη πνζηάι είλαη απαξάκηιιεο νκνξθηάο. ιεο, ζρεδηαζκέλεο κε πελάθη θαη
καχξν κειάλη θαη ρξσκαηηζηά κνιχβηα, δηαηεξεκέλεο ζε άξηζηε θαηάζηαζε έσο ζήκεξα. ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο θαζεκεξηλέο παξά πνιεκηθέο, επηηξέπνπλ ηελ δηεξεχλεζε ηεο καηηάο
ηνπ ζηξαηηψηε, ελφο δπηηθνχ θαη ηνλ ηξφπν πνπ απνηππψλεη ην δηαθνξεηηθφ, κα φκνξθν, απφ
ην δηθφ ηνπ νηθείν δπηηθφηξνπν πεξηβάιινλ.
Παξάιιεια, ζα επηρεηξεζεί ε αλάδεημε ηεο εξεπλεηηθήο αμίαο ηνπ πξσηνγελνχο απηνχ
ηζηνξηθνχ πιηθνχ, ε νπνία έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ηα ζθίηζα θαη ηα θείκελα ζπλδένληαη
ζηελά επηηξέπνληαο ηελ αλάδπζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επνρήο, κέζα ζηελ επξχηεξε εηθφλα ηνπ πνιέκνπ. Μίαο εηθφλαο, φπνπ ν
θαθφο εζηηάδεη ζηελ αηνκηθή εκπεηξία ησλ ζηξαηεπκάησλ πνπ πνιέκεζαλ θαη ησλ
πιεζπζκψλ πνπ ηνλ ππέζηεζαλ θαη ην πψο απηνί ζπλδηακνξθψλνπλ ην ζθεληθφ ηνπ πνιέκνπ
ή επεξεάδνληαη απφ απηφ: «Η πεξηνρή είλαη ειιεληθή, δελ είλαη άγξηα όπσο ε Μαθεδνλία.
Δίλαη όκνξθε θαη πνιύ γξαθηθή. Η πγεία κνπ είλαη θαιή, αιιά ηη θόπσζε!!».
Σέινο, αμηνζεκείσηε εξεπλεηηθή πξνζνρή ζα δνζεί ζην γεγνλφο φηη ν Berraud παξέρεη
«ππεξβνιηθά» αθξηβείο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηηο πεξηνρέο πνπ επηζθέπηεηαη κε ην ζχληαγκα
ηνπ. Γηφηη, κε ηελ έλαξμε ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ αξγά ή γξήγνξα εηζήρζε ηαρπδξνκηθφο
έιεγρνο θαη ινγνθξηζία, γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ζηξαηησηηθψλ κπζηηθψλ, ηνλ έιεγρν ηνπ
εζηθνχ ησλ ζηξαηησηψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ “αλαηξεπηηθψλ ηδεψλ”. Αλαηξεπηηθψλ
ηδεψλ νη νπνίεο δηαγξάθνληαλ – «caviardés» – απφ ηνπο ινγνθξηηέο κε κειάλη θαη κνιχβη θαη
πνιιέο θνξέο ζεκαληηθφο αξηζκφο ιέμεσλ δελ κεηαδίδνληαλ θαζφινπ.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, Μαθεδνληθφ Μέησπν,
Αιιεινγξαθία, Καξη πνζηάι.

Ζ δξάζε ησλ γπλαηθώλ ζηελ Αληίζηαζε σο ππέξβαζε ησλ έκθπισλ
ηαπηνηηθώλ νξίσλ: Μηα βηνγξαθηθή αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε
Κεπνπξνπνύινπ Γεσξγία
Γξ. Ηζηνξίαο, Μεηαδηδάθησξ Παηδαγσγηθήο θαη Αγξνηηθήο Ηζηνξίαο Παλ/κίνπ
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Δθπαηδεπηηθφο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
georgkip@yahoo.com
Κεπνπξνπνύινπ Δπκνξθία
Γηδάζθνπζα 407/80, ΠΣΓΔ, ρνιή Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ,
Παλ/κην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
kipouropoulou@gmail.com
Ζ παξνχζα έξεπλα κειεηάεη ηηο αθεγήζεηο 21 γπλαηθψλ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δξάζε ηνπο
ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο ηελ πεξίνδν 1941-1944. Χο εξγαιείν έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε
ε πξνθνξηθή ηζηνξία. Ζ πξνθνξηθή ηζηνξία είλαη κία κέζνδνο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα λα δηεξεπλήζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο καξηπξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ
πιεξνθνξεηψλ, ηελ ηζηνξία ησλ αλζξψπσλ, φπσο ηελ έδεζαλ νη ίδηνη. Με ηηο πξνθνξηθέο
καξηπξίεο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ πνπ δελ είραλ πξφζβαζε ζηνλ δεκφζην ιφγν
απνθηνχλ θσλή θαη δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά, απηφ πνπ απνθαινχκε «ηζηνξία απφ ηα θάησ»12

ησλ αδχλακσλ θνηλσληθά ζηξσκάησλ θαη ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ. Μέζσ ηεο
αθήγεζεο αλαπαξηζηψληαη ηζηνξίεο δσήο θαη θαλεξψλεηαη πψο νη πνιηηηζκηθά
ελζσκαησκέλεο ηζηνξίεο δηακνξθψλνπλ αληηιήςεηο θαη εξκελείεο παξάγνληαο ην αιεζηλφ
αιιά θαη ην ίδην ην ππνθείκελν. Καζψο ν ιφγνο βξίζθεηαη ζε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ηελ
θνηλσλία επεξεάδεη αιιά θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Απνηέιεζκα
απηήο ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο είλαη λα εληνπίδνπκε αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ κέζα ζηνλ
ιφγν. Υξεζηκνπνηψληαο ηε βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ζηηο αθεγήζεηο ησλ γπλαηθψλ πξνέθπςαλ
ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο. Oη γπλαίθεο σο δξψληα ππνθείκελα ηελ πεξίνδν ηεο Δζληθήο
Αληίζηαζεο αλαδεηθλχνπλ δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο γπλαηθείαο ηνπο ηαπηφηεηαο: ηεο
καρήηξηαο, ηεο επνλίηηζζαο, ηνπ κηθξνχ θνξηηζηνχ πνπ βξέζεθε ζηε δχλε ηνπ πνιέκνπ, ηεο
κάλαο, ηεο γπλαίθαο πνπ αλέιαβε λα ζπληεξήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηεο, ηεο νξγαλσκέλεο ζην
Κ.Κ.Δ., ηεο αγξφηηζζαο, ηεο αιιειέγγπαο ζηελ άιιε γπλαίθα, ηεο επαλαζηάηξηαο, ηεο
ζπλεηδεηνπνηεκέλεο θνηλσληθά αιιά θαη πνιηηηθά. Οη γπλαίθεο ηεο αληίζηαζεο ζην ζχλνιφ
ηνπο δηακφξθσζαλ κία ελεξγεηηθή έκθπιε ηαπηφηεηα: νη γπλαίθεο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή κεηαβνιή θαη έρνπλ ιφγν ζε απηήλ.
Λέμεηο, θξάζεηο - θιεηδηά: Πξνθνξηθή ηζηνξία, έκθπιε ηαπηφηεηα, Αληίζηαζε, Φιψξηλα,
γπλαηθείνο ιφγνο

Οη «ζηάζεηο» ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Φιώξηλαο ζην πιαίζην ηεο
θαηνρηθήο, εακηθήο θαη κεηεκθπιηαθήο πεξηόδνπ, ελώπηνλ ησλ αιιαγώλ
ηνπ δηαθπβεύκαηνο: νη δηεθδηθήζεηο πξνλνκίσλ ζην όλνκα ηεο
«εζληθνθξνζύλεο»
Κνπξεκέλνπ Δηξήλε
Γηδάθηνξαο Σνπηθήο Ηζηνξίαο & Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Κνηλσληθψλ θαη
Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηέιερνο Δθπαίδεπζεο ηεο
Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Φιψξηλαο
eirenikourem@yahoo.gr
Ζιηάδνπ- Σάρνπ νθία
Α/ζκηα Καζεγήηξηα Νέαο ειιεληθήο Ηζηνξίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Σκήκαηνο
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
siliadou@uowm.gr
Ζ εζηίαζε ηεο έξεπλάο καο ζην λνκφ ηεο Φιψξηλαο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Φιψξηλα
ππήξμε πεδίν ζπγθξνχζεσλ, ηφζν ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, φζν θαη ηελ πεξίνδν ηνπ
εκθπιίνπ, κε δηαθπβεχκαηα ζρεηηθά κε ηα εζλνηηθά δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Δίλαη γεγνλφο
φηη ε ζιαβνθσλία ζηε Φιψξηλα δελ ζήκαηλε αλαγθαία ηελ ηαχηηζε κε ηνλ
ζιαβνκαθεδνληζκφ, αιιά ηελ θπξηαξρία ηεο κεηξηθήο ζιαβηθήο γιψζζαο, ε νπνία φκσο δελ
επαλαπξνζδηφξηδε ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα ησλ ζιαβνθψλσλ.
Ζ δηαπίζησζε απηή απνηέιεζε αθνξκή γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ καο
εξσηεκάησλ θαη γηα ηελ εζηίαζε ηεο έξεπλάο καο ζην πεδίν ησλ αληηζέζεσλ ή ζπγθξνχζεσλ
πνπ έιαβαλ ρψξα, απνθιεηζηηθά πιένλ, ζηνλ ρψξν ησλ απηνπξνζδηνξηδφκελσλ σο
εζληθνθξφλσλ. Οη φξνη «εζληθνθξνζχλε» θαη «εζληθφθξσλ» ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ
παξνχζα εξγαζία κε ην λφεκα πνπ ηνπο απνδφζεθε ηελ πεξίνδν εθείλε, απφ ηα αζηηθά
θφκκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ν φξνο ηαπηηδφηαλ κε ηνλ «αγλφ εζληθφ παηξησηηζκφ».
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Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζρεηίδνληαη κε ην φηη, ελψ αθνξνχλ ζε
αληηπαξαζέζεηο γεγελψλ εζληθνθξφλσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ ρψξα κε θαηαγγειίεο,
έλνξθεο δηνηθεηηθέο εμεηάζεηο θιπ, ηελ πεξίνδν 1955-1956, ρξεζηκνπνηνχλ απνδεηθηηθή
επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλάγεηαη ζε ηξεηο κεηαγελέζηεξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο: α) ζηελ
πεξίνδν ηεο ίδξπζεο ησλ ζιαβνκαθεδνληθψλ ζρνιείσλ απφ ην ΔΑΜ/ΚΚΔ, ιίγν πξηλ απφ ηελ
εθπλνή ηεο θαηνρήο (Οθηψβξηνο 1944) β) ζηηο εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ΔΛΑ/ ΔΓΔ
ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1944 ζηελ Ήπεηξν γ) ζηελ πεξίνδν ηεο εακνθξαηίαο (Ννέκβξηνο 1944Μάξηηνο 1945) δ) ζηελ πεξίνδν ηνπ «επίζεκνπ» εκθπιίνπ (1946-1949). Σν απνηέιεζκα είλαη
λα εληάζζνληαη φια φζα θαηαγγέιινληαη ζην ζπγθείκελν ηεο κεηεκθπιηαθήο
εζληθνθξνζχλεο, ε νπνία επηβάιιεη ηελ αλάγλσζε ησλ πξσηαγσληζηψλ δαζθάισλ σο
«εζληθά επηθίλδπλσλ», αθνχ απηνί είραλ παξαβηάζεη πξσζχζηεξα ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο
ηεο.
Δπνκέλσο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα εμήο: α) πνηεο θέξνληαη πσο
ήηαλ νη «ζηάζεηο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηα ηξία πιαίζηα, θαηνρή, εακνθξαηία,
εκθχιηνο; β) ζε πνηα δηαθνξεηηθά δηαθπβεχκαηα αληαπνθξίλνληαλ νη ζηάζεηο απηέο; γ) πνηνο
ήηαλ ν βαζκφο αμηνπηζηίαο πνπ ζα κπνξνχζακε λα πξνζδψζνπκε ζηηο θαηαγγειίεο απηέο; δ)
ζε πνηα αμηψκαηα, ζέζεηο θ.ιπ. απέβιεπαλ θαη πνηα αληακνηβή επηδίσθαλ; ε) πψο
εθδειψζεθε ν θξαηηθφο έιεγρνο ηελ επνρή ηεο κεηεκθπιηαθήο εζληθνθξνζχλεο;
Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε ηζηνξηθή εξκελεπηηθή. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζε
αλέθδνηεο πεγέο. Πξφθεηηαη γηα εκπηζηεπηηθά έγγξαθα πνπ καο παξαδφζεθαλ απφ ηηο
νηθνγέλεηεο ησλ πξσηαγσληζηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ, ζην πιαίζην ησλ
εηιεκκέλσλ
εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηεθκήξηα γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε
ησλ ζέζεψλ ηνπο. Αθφκα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθφ ησλ
ζπλεληεχμεσλ σο πεγή.
Δπίζεο αμηνπνηήζεθαλ επίζεκεο απφξξεηεο επηζηνιέο ή Δθζέζεηο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, φπσο
γηα παξάδεηγκα ηεο Αζθάιεηαο, ηνπ θαηνρηθνχ Ννκάξρε Φιψξηλαο Κ. Μπφλε, ησλ
Δπηζεσξεηψλ εθπαίδεπζεο, ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο
απνηππψλνπλ κε ελάξγεηα ηηο ζέζεηο ηνπ θαζεζηψηνο απέλαληη ζηηο αληηκαρφκελεο
παξαηάμεηο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαθνξά-θαηαγγειία ηνπ .Δ. ή Α.Δ., πξνο ηνλ
Δπηζεσξεηή θαη αλαθνξά-θαηαγγειία ησλ εθέδξσλ θαη ηνπ .Δ., πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ Α.
Παπάγν, φπσο θαη απαληεηηθή ηνπ Μ.Α. κε άγλσζην απνδέθηε. Σέινο αληιήζεθαλ ζηνηρεία
απφ ηνλ θάθειν Α.Β.Δ. 112, .Α.Δ. 108, Α.Δ.Δ. Γηνηθ. 22.1, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο
θαηαζέζεηο καξηχξσλ γηα ηελ ΔΓΔ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ πεξίνδν1955-1956. Ο θάθεινο
βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλνο ζηα ΓΑΚ Φιψξηλαο. Απνδειηηψζεθαλ επίζεο ηα δεκνζηεχκαηα
ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ ή νη πξνζσπηθέο θαηαζέζεηο ησλ πξσηαγσληζηψλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζα
απφ βηβιία πνπ εθδφζεθαλ ζηε Φιψξηλα. Οη πεγέο θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα εληαρζνχλ
ζην ηζηνξηθφ – πνιηηηθφ ζπγθείκελν, ελψ κειεηήζεθαλ θαη νη ζπλαθείο αλαθνξέο. Γηα ιφγνπο
δενληνινγίαο ηα νλφκαηα ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ αλαθέξνληαη κε ηα αξρηθά ηνπο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: κεηεκθπιηαθφ θξάηνο, εζληθνθξνζχλε, ζιαβνθσλία, εθπαίδεπζε
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Η περιοχή ωσ διακύβευμα
Σν παξειζόλ σο δηαθύβεπκα: Από ηνλ «Αξραηνκαθεδνληζκό» ηνπ Nicola
Gruevski ζηε «πκθσλία ησλ Πξεζπώλ»
Αλδξένπ Π. Αλδξέαο
Καζεγεηήο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο
aandreou@uowm.gr
Καζβίθεο Κσλζηαληίλνο
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο
kkasvikis@uowm.gr
Ο αθφκε, ελ εμειίμεη, ενξηαζκφο ησλ δηαθνζίσλ ρξφλσλ απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821,
πξνζέθεξε θαη πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, εξκελείεο, επαλαλνεκαηνδνηήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ γεγνλφηνο, σο ζεκαληηθνχ απηνχ θάζε απηνχ, αιιά θαη
πιεζψξα άιισλ πηπρψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξίαο κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο
νξίδνπζεο ηεο ζεσξεηηθήο ηεο ζεκειίσζεο (θνηλσλία, κεηαζρεκαηηζκνί, αληηιήςεηο,
λννηξνπίεο, ηαπηφηεηεο, θνπιηνχξεο, δηαθνξεηηθφηεηεο, παγθνζκηνπνίεζε θ.ιπ.) φρη κφλνλ
γηα απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα Νενειιεληθή Ηζηνξία, αιιά θαη γηα ηελ κεγάιε δηεζλή,
αθφκε, θαη παγθφζκηα εηθφλα, ζηελ νπνία κε ηνλ έλαλ ή άιινλ ηξφπν εληάζζεηαη ε
ζεκειηαθή πξάμε ηνπ «1821». Δπνκέλσο, ε ηδξπηηθή πξάμε ηνπ 1821 ζα απνηειέζεη ην
ζεκέιην ιίζν γηα κηα ζεηξά απφ δηεξγαζίεο, πνπ δηακφξθσζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
βιέπνπκε ηνπο εαπηνχο καο θαη θαηαλννχκε ηνπο άιινπο ζήκεξα. Πνιηηηθή ηδενινγία,
εζληθή ηδενινγία, αλαζχζηαζε ελφο απψηαηνπ «ηζηνξηθνχ παξειζφληνο» σο βάζε γηα ηε
ζπγθξφηεζε ηεο πνιηηηζκηθήο κλήκεο θη επνκέλσο ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηαο
ηνπ «αλήθεηλ» ζε έλα ιαφ, έλα έζλνο, ζπληζηνχλ κεξηθά απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ
ζεκειηψζεθαλ κέζα απφ ηελ παξαπάλσ ηδξπηηθή πξάμε.
Ζ πξφζεζε απηήο ηεο αλαθνίλσζεο, είλαη λα πξνζπειάζεη (εθ ησλ πξαγκάησλ ζπλνπηηθά)
θαη λα αλαδείμεη: α) ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ αξραίνπ καθεδνληθνχ παξειζφληνο ζην
παξαδνζηαθφ εζληθφ αθήγεκα, πνπ είλαη γλσζηφ σο ην ηξηκεξέο αδηάζπαζην θαη αδηάξξεθην
παξειζφλ ηνπ ειιεληζκνχ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, ζρήκα πνπ εμππεξεηνχζε πνηθηινηξφπσο
ηελ πνιηηηθή ηδενινγία ηεο Μεγάιεο ηδέαο απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο, θπξίσο θαηά ηελ
πξψηε εθαηνληαεηία ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο, β) ηνπο ζηαζκνχο πνπ ζπληζηνχλ ηνκέο θαη ξήμεηο
ζηηο δηεξγαζίεο ηεο αζζκαίλνπζαο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, νη νπνίνη ζα νδεγήζνπλ ζηελ
εζληθή νινθιήξσζε, γ) ηελ ζπλεηδεηή ζηξνθή ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ γεηηφλσλ, ζήκεξα
Βφξεησλ Μαθεδφλσλ (θπξίσο κεηά ηε ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ) πξνο κηα
πξνγξακκαηηθή δεκηνπξγία ελφο «αξραηνκαθεδνληζκνχ» πνπ εθθξάζηεθε κέζα απφ έλα
γηγαληηαίν πξφγξακκα δεκφζηαο Ηζηνξίαο θαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, θαη ηέινο δ) ηελ πνξεία
(ζεκαληηθνί ζηαζκνί/ηνκέο πνπ απνηεινχλ ζηελ νπζία ξεγκαηψζεηο ηνπ εζληθνχ
αθεγήκαηνο) απφ ην 1912 κέρξη θαη ηελ 17ε Ηνπλίνπ 2018, εκεξνκελία πνπ ππνγξάθεηαη ε
«πκθσλία ησλ Πξεζπψλ», ρξεζηκνπνηψληαο «αιιεγνξηθά» θαη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ
γεσγξαθηθνχ νξίνπ, σο ζεκείν ζπλελλφεζεο θαη φρη δηαρσξηζκνχ, Πξέζπεο (ρσξηφ
Φαξάδεο), ην ηξηεζλέο ζχγρξνλν ζχλνξν κεηαμχ Διιάδαο, Βφξεηαο Μαθεδνλίαο θαη
Αιβαλίαο, αιιά θαη σο ην ηνπφζεκν ηεο ζπλαίλεζεο. Μηα ζπλαίλεζε πνπ έζεζε σο βαζηθή
πξνυπφζεζε ηελ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά ηεο ηζηνξίαο ηεο
Αξραίαο Μαθεδνλίαο (ν αξραίνο Διιεληθφο πνιηηηζκφο, ε ηζηνξία, ε θνπιηνχξα θαη ε
θιεξνλνκηά ησλ βφξεησλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ηε πλζήθε).
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Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Φιψξηλα, Αξραία Μαθεδνλία, Αξραηνκαθεδνληζκφο, πκθσλία
ησλ Πξεζπψλ, πνιηηηζκηθή κλήκε, κλεκνληθνί ηφπνη

Οη ειιεληθέο, βνπιγαξηθέο θαη ζεξβηθέο εζλνγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο γηα ηνλ
πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο ηεο Φιώξηλαο ππό ην πξίζκα ησλ εζληθώλ
δηεθδηθήζεσλ
Γηαλλόπνπινο Παλαγηώηεο
Ηζηνξηθφο, ΜΑ Βαιθαληθήο Ηζηνξίαο θαη Σνπξθνινγίαο
panagiotis1986@hotmail.com
θνπφο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμεηαζηνχλ νη εζλνγξαθηθέο θαη άιιεο ζηαηηζηηθέο
αλαθνξέο ηεο ειιεληθήο, βνπιγαξηθήο θαη ζεξβηθήο πιεπξάο θαηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα
γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ Γήκνπ Φιψξηλαο. Οη θξαηηθέο αιιά θαη νη αλεπίζεκεο
αλαθνξέο πνπ ζα εμεηαζηνχλ νθείινληαη ζην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ πεξηεγεηψλ θαη
ησλ μέλσλ δηπισκαηψλ αιιά θαη ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ γηα ηελ νζσκαληθή Μαθεδνλία,
ιφγσ ηεο γεσζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο. Ηδηαίηεξα, κεηά ηελ Αλαηνιηθή Κξίζε ηνπ 1875-1878
ππήξμε αιιαγή ζηελ πξνζέγγηζε θαη ζηελ εξκελεία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνηεινχζαλ ηεθκήξην ζηελ πξνζπάζεηα λνκηκνπνίεζεο ησλ εζληθψλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο θαη δεπηεξεπφλησο ηεο εξβίαο θαη ηεο
Ρνπκαλίαο.
Θα παξνπζηαζηνχλ ηα πιεζπζκηαθά, νηθνλνκηθά θαη ζξεζθεπηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ηεο
Φιψξηλαο θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα, ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ησλ ηξηψλ
θξαηψλ ηα νπνία αληαγσλίδνληαλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ Μαθεδνλία. ηελ παξνχζα
αλαθνίλσζε ζα αλαιπζεί επίζεο ην ζπγθξηηηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
ζηαηηζηηθέο ησλ ηξηψλ θξαηψλ, νη νπνίεο πξνζπαζνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο εθάζηνηε
ζέζεηο θαη δηεθδηθήζεηο ηεο θάζε πιεπξάο γηα ηα εδάθε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαη
ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο.
Μεζνδνινγηθά, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλαθνξέο απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη
εθδεδνκέλεο πεγέο. πγθεθξηκέλα ζα αλαδεηεζνχλ ζε πεξηεγεηηθέο αλαθνξέο, εζλνγξαθηθέο
ζηαηηζηηθέο, ζηξαηησηηθέο ζηαηηζηηθέο, απνγξαθέο πιεζπζκνχ, εθθιεζηαζηηθέο θαη
επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηε κία ή ηελ άιιε πιεπξά. ζνλ αθνξά ηελ
ειιεληθή πιεπξά ζα εμεηαζηνχλ νη ζηαηηζηηθέο ηνπ Κιεάλζε Νηθνιαΐδε, ηνπ Νηθνιάνπ Θ.
ρηλά, ηνπ Αζαλάζηνπ Υαιθηφπνπινπ, ηνπ Alexandr Synvet θαη ε πιεζπζκηαθή ζηαηηζηηθή
ηεο Μεηξφπνιεο Θεζζαινλίθεο. Απφ ηε βνπιγαξηθή πιεπξά ζα εμεηαζηνχλ νη ζηαηηζηηθέο
ηνπ Vasil Kanchov θαη ηνπ Brancoff, ελψ απφ ζεξβηθήο πιεπξάο ζα εμεηαζηεί ε ηνπνγξαθηθή
θαη εζλνγξαθηθή ζηαηηζηηθή ηνπ Stefan Verković.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Διιάδα, Βνπιγαξία, εξβία, ηαηηζηηθή, Δζλνγξαθία,
Απνγξαθή, Πιεζπζκφο, Γηεθδηθήζεηο
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Ζ «κεηέσξε» ζύγθξνπζε Γεκόζηαο Ηζηνξίαο γηα ηνλ «πειαξγό» ηνπ Θ.
Αγγειόπνπινπ: κε αθνξκή ηελ αλάδεημε κηαο νπηηθναθνπζηηθήο πεγήο
Κεθαιάο Παλαγηώηεο
Τπνς. Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
panosozi@yahoo.gr
θπζηώηεο Πέηξνο
Τπνς. Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
pskythiotis@uowm.gr
Ζ παξνχζα εηζήγεζε εληάζζεηαη ζην επξχηεξν γλσζηηθφ πεδίν ηεο «ηζηνξίαο κέζα απφ ηηο
πεγέο» κε επίθεληξφ ηεο κηα νπηηθναθνπζηηθή πεγή Γεκφζηαο Ηζηνξίαο πνπ ε νκάδα καο
επηκειήζεθε θαη αλέδεημε ζην ειιεληθφ θνηλφ. Απηή είλαη ην ληνθηκαληέξ «Σαηλία ζηα
πξφζπξα λεπξηθήο θξίζεο» πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζπγθξνπζηαθά γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο «Σν
κεηέσξν βήκα ηνπ πειαξγνχ» ηνπ Θφδσξνπ Αγγειφπνπινπ ην 1991 ζηε Φιψξηλα.
ε πξψην επίπεδν παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ παξαπάλσ
νπηηθναθνπζηηθνχ εξγαιείνπ απφ ηελ νκάδα καο (πξνβιήκαηα, ζπλζήθεο θαη πξννπηηθέο),
θαζψο θαη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ ππνδνρή θαη πξφζιεςή ηνπ απφ ην θνηλφ θαη απφ ηα
ΜΜΔ.
ε δεχηεξν επίπεδν, ην ληνθηκαληέξ αληηκεησπίδεηαη ζεσξεηηθά σο ηζηνξηθφ ηεθκήξην
αλαδεηψληαο «ηηο ηζηνξίεο πνπ κπνξεί λα καο δηεγεζεί», ηελ «ηζηνξία» πνπ κπνξεί λα
εμαρζεί εξεπλεηηθά «κέζα απφ απηήλ ηελ πεγή». ηφρνο είλαη λα αληρλεπζνχλ νη πνιιαπιέο
ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δχλαληαη λα
ηνπ ηεζνχλ. Έηζη, ην ληνθηκαληέξ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο νπηηθναθνπζηηθφ ηεθκήξην (κε
βάζε ηε κνξθή ηνπ), σο ηεθκήξην Γεκφζηαο Ηζηνξίαο θαη ηνπηθήο ηζηνξίαο (κε βάζε ην
πεξηερφκελφ ηνπ). πδεηνχληαη θαη αλαδεηνχληαη ζεσξεηηθά ηα φξηα θαη νη πεξηνξηζκνί, νη
δπλαηφηεηεο θαη ηα πεδία εθαξκνγήο-αμηνπνίεζήο ηνπ.
ηε ζπλέρεηα, αλαδεηθλχεηαη εκπεηξηθά απηφ θαζαπηφ ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ληνθηκαληέξ, δειαδή ε ηδενινγηθή ζχγθξνπζε πνπ πξνθάιεζε ν Καληηψηεο
θαηά ηνπ ζελαξίνπ ηεο ηαηλίαο «Σν κεηέσξν βήκα ηνπ πειαξγνχ» θαη θαη‟ επέθηαζε θαηά
ηνπ Αγγειφπνπινπ ην 1991 ζηε Φιψξηλα θαη ηα γεγνλφηα πνπ ηελ ραξαθηήξηζαλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ γπξηζκάησλ. Ζ ζχγθξνπζε απηή ζπλπθαίλεηαη κε ην γεληθφηεξν ηδενινγηθφ
θιίκα εθείλεο ηεο επνρήο κε επίθεληξν ηε Φιψξηλα, ρσξίο σζηφζν λα πεξηνξίδεηαη ζε απηήλ,
αθνχ ε ζχγθξνπζε απηή πήξε παλειιήληα επίθαηξε δηάζηαζε ιφγσ θαη ηεο δηεζλνχο θήκεο
ηνπ Θ. Αγγειφπνπινπ.
Πξνζεγγίδνληαη, επίζεο, ηα πνιιαπιά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη νη δηάθνξεο ρξήζεηο πνπ
κπνξεί λα επηηειέζεη πέξα απφ ην θεληξηθφ ζέκα πνπ αθνξνχζε ζηε ζχγθξνπζε ΔθθιεζίαοΚηλεκαηνγξάθνπ. Έηζη, πέξα απφ ηελ ηδενινγηθή ζχγθξνπζε, ην ληνθηκαληέξ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αληρλεπζεί ν πιηθφο πνιηηηζκφο, νη λννηξνπίεο, ε θνπιηνχξα, ν ηξφπνο
δσήο, νη ηξφπνη πνπ απηά ζπλδπάδνληαη ζε φςεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ν ηξφπνο πνπ νη
Γάιινη αληηκεησπίδνπλ ηα παξαπάλσ θ.ιπ.
Μέζα απφ απηή ηελ θαη‟ αξράο πξαθηηθή θαη έπεηηα ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή αλάδεημε ηνπ
ληνθηκαληέξ, ππνζηεξίδεηαη ε ελ δπλάκεη ζπκβνιή ηνπ θαη πξνηείλεηαη-ελζαξξχλεηαη ε
ρξήζε ηνπ (επηζεκαίλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απηή ελέρεη) γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο
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ηνπηθήο ηζηνξίαο ησλ ηειψλ ηνπ 20νχ αηψλα ζηε Φιψξηλα, αιιά θαη ηεο Γεκφζηαο Ηζηνξίαο
γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Διιάδα κε αθεηεξία ηελ πξναλαθεξζείζα ηδενινγηθή
ζχγθξνπζε.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: θηλεκαηνγξάθνο, Γεκφζηα ηζηνξία, νπηηθναθνπζηηθή πεγή,
ηνπηθή ηζηνξία, Θ. Αγγειφπνπινο

«Έζσζε ην ρσξηό από βέβαην αθαληζκό»: κεηαμύ ζπκθηιίσζεο θαη ζείαο
ζσηεξίαο
Παπιόο Κσλζηαληίλνο
Ηζηνξηθφο, MA
ko_pavlos@hotmail.com
Μαλώιαο Νηθόιανο
Φπρνιφγνο
nikosmanolas222@gmail.com
30 Ηνπλίνπ 1944 νη γεξκαληθέο θαηνρηθέο δπλάκεηο ζπγθεληξψλνπλ έπεηηα απφ κπιφθν ηνλ
αλδξηθφ πιεζπζκφ ηνπ Κξφθνπ Κνδάλεο ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ κε ζηφρν ηελ αλεχξεζε
αληαξηψλ. 25 Γελάξε ηνπ 1944, ίδην ζθεληθφ εθηπιίζζεηαη ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο ζηελ
Αηαλή Κνδάλεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα κπιφθα ιχνληαη ζρεδφλ αλαίκαθηα.
Καη ηα δχν πεξηζηαηηθά αλαβηψλνπλ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1980, πεξίνδν πνιιαπιψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνπνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ηνπίνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο Αηαλήο ν ηεξέαο ηνπ ρσξηνχ
αλαζχξεη ην γεγνλφο, εξκελεχνληαο ηελ έθβαζή ηνπ σο ζσηεξία ηνπ Αγίνπ Γξεγνξίνπ, πνπ
γηφξηαδε εθείλε ηελ εκέξα θαη δηεθδηθεί ηελ θαζηέξσζε κλεκφζπλνπ γηα απηφ. Παξαηεξείηαη
σζηφζν, ε χπαξμε αληηθαηηθψλ κλεκψλ θαη δηεθδίθεζεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο θαη απφ
άιιεο εξκελεπηηθέο εθδνρέο, πνπ πξνθχπηνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. ην επεηζφδην ηνπ Κξφθνπ
ε απφηνκε έθιπζε ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ πιήζνπο απνδίδεηαη σο ζαπκαηνπξγή πξάμε ηεο
Αγίαο Παξαζθεπήο, ε νπνία εκθαλίζηεθε ελ είδεη ιαγνχ θαη απέζπαζε ηελ πξνζνρή ησλ
γεξκαλψλ ζηξαηησηψλ, πνπ ήηαλ έηνηκνη λα αλαθαιχςνπλ «ελνρνπνηεηηθά» ζηνηρεία γηα
θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ. Καη πάιη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο ην γεγνλφο
επαλέξρεηαη ζηνλ δεκφζην δηάινγν ηνπ ρσξηνχ, ελψ ε εκέξα ενξηήο ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ,
πνπ ζπκβαίλεη ην γεγνλφο θαζηεξψλεηαη σο εηήζηα ηειεηνπξγία ηηκήο θαη επραξηζηίαο.
Χο ζπλέρεηα δχν πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ καο ζηε πξνβιεκαηηθή ησλ «ζσηεξηνινγηθψλ»
απνδφζεσλ ζε αθεγήζεηο κπιφθσλ ηεο Καηνρήο ζηηο νπνίεο δηαπηζηψζακε ηελ χπαξμε
δηαηξεκέλσλ κλεκψλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αλάδπζε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ
ηαπηνηήησλ ζηνλ ιφγν, ζηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα εμεηάζνπκε ζε ζχδεπμε ηα δχν
πξναλαθεξφκελα πεξηζηαηηθά. Κνηλφο εξκελεπηηθφο ηφπνο ζηηο αθεγήζεηο θαη ησλ δχν
πεξηζηαηηθψλ θαίλεηαη λα είλαη ε ζετθή απφδνζε ζσηεξίαο θάηη ην νπνίν πξφθεηηαη λα
απνηειέζεη αθεηεξία αλάιπζεο θαη εξκελείαο.
Δθθηλψληαο απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο κλήκεο φρη σο κίαο ζηαηηθήο θαη
απνθξπζηαιινπνηεκέλεο νληφηεηαο, αιιά σο κίαο επηθνηλσληαθά αλαθαηαζθεπαζκέλεο
εκπεηξίαο θαη πηνζεηψληαο ηε ινγν-αλαιπηηθή ζέζε πσο ν ιφγνο πξφθεηηαη γηα θάηη
ηαπηνρξφλσο θαηαζθεπαζκέλν θαη θαηαζθεπαζηηθφ, ζέηνπκε σο θχξηα εξσηήκαηα ηεο
έξεπλαο ην πψο δνκείηαη ε αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ην ηη είδνπο ηαπηφηεηεο
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θαηαζθεπάδνληαη ζηνλ ιφγν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πνηεο νη ελ-ησ-ιφγσ ζπλπθάλζεηο ηνπ
ζξεζθεπηηθνχ θαη ηνπ πνιηηηθνχ ηελ πεξίνδν ηεο επηζπεπζκέλεο ζπκθηιίσζεο ησλ
«ζηξαηνπέδσλ» ηεο Αληίζηαζεο; Πψο κλήκε θαη ηαπηφηεηα δηαπιέθνληαη ζηε ζπγθξφηεζε
ηεο αθήγεζεο ηνπ κεηαβαιιφκελνπ ηζηνξηθνχ δηαιφγνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980;
Γηα ηελ πξνζπέιαζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ δηελεξγήζεθαλ πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο
κε θαηνίθνπο πνπ γλψξηδαλ ή είραλ δήζεη ηα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά, ελψ ζπιιέρζεθαλ
δεκφζηνη ιφγνη ηεο πεξηφδνπ, άξζξα εθεκεξίδσλ θαη βηβιίσλ ηνπηθήο ηζηνξίαο. Ζ ρξήζε ηεο
Θεκαηηθήο Αλάιπζεο θξίλεηαη κία ρξήζηκε κεζνδνινγηθή επηινγή ζηελ παξνχζα έξεπλα,
θαζψο παξέρεη έλαλ επέιηθην θαη κε ζηελά νξηνζεηεκέλν ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ πνηνηηθψλ
δεδνκέλσλ ηεο αλάιπζεο. Ζ δεκηνπξγία ζεκάησλ κέζα απφ κνηίβα ιφγνπ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζην πιηθφ αλακέλεηαη λα δψζεη θαη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηα νπνία
ηέζεθαλ, ζπκβάιινληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ ηάζε απνθεληξνζέηεζεο ηεο
ηζηνξηνγξαθίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟40.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Καηνρή, κλήκε, ηαπηφηεηεο, ζσηεξία, Κνδάλε

Μεςοπόλεμοσ, εθνική ταυτότητα

Αεξνπνξηθόο Πόιεκνο: Σν ηαμίδη ησλ FRANZ θαη EMIL ζηε Μαθεδνλία
ηελ πεξίνδν ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ
Κεθαιάο Παλαγηώηεο
Γάζθαινο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Ηζηνξίαο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
panosozi@yahoo.gr
«Ο ινραγόο καο θώλαμε ζην γξαθείν ηνπ ιόρνπ. […]. Άπισζε πάλνπ ζην ηξαπέδη ην
ζρεδηάγξακκα ηνπ ραξαθώκαηνο πνπρνπκε αληίθξπ, έβγαιε θ’ έλα κάηζν θσηνγξαθίεο ηνπ
ερζξηθνύ ηνκέα, παξκέλεο από αεξνπιάλν. Μαο έδεημε ηε ζεηξά ησλ ζπξκαηνπιεγκάησλ,
ζεκάδεςε ηηο πην αδύλαηεο κεξηέο θαη ηηο εκπαζέο ηνπο. Μαο έδεημε αθόκα, ζεκεησκέλα
θαηαιεπηώο, η’ ακπξηά ηνπο, ηα γξαθεία, ηα ηειεθσλεία θαη ηηο γλσζηέο ζέζεηο ησλ πνιπβόισλ.
Πξώηε θνξά έβιεπα κίαλ εξγαζία έηζη πνιύπινθε, ζρνιαζηηθά επζπλείδεηε, ηεο θαηαζθνπείαο
θαη ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ ηεο».
Οη αεξνθσηνγξαθίεο, δειαδή θσηνγξαθίεο ηεο γήηλεο επηθάλεηαο, μεξάο ή ζάιαζζαο, απφ
αέξνο, κε πηεηηθφ κέζν, γνήηεπζαλ εμαξρήο αξθεηνχο ιάηξεηο ή κε ηεο θσηνγξαθίαο. κσο
ε αεξνθσηνγξαθία σο θιάδνο ηεο θσηνγξαθίαο, «αλδξώζεθε» κε ηελ εθεχξεζε ηνπ
αεξνπιάλνπ. Σν πξψην έηνο ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ ηα αλψηεξα θιηκάθηα ηνπ ζηξαηνχ ζε
θάπνηεο ρψξεο, παξά κφλν ελζνπζηψδε δελ ήηαλ κε ην λέν απηφ κέζν απεηθφληζεο
ζεσξψληαο ην αζήκαλην γηα ηελ πνιππφζεηε λίθε. Δληχπσζε πνπ θαηαξξίθζεθε γξήγνξα,
ην 1916, κηαο θη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εκπφιεκεο ρψξεο νδεγήζεθαλ ζηελ επξεία ρξήζε
αεξνζθαθψλ γηα αλαγλψξηζε κεηαηξέπνληαο ηηο αεξνθσηνγξαθίεο ζε πνιχηηκεο πεγέο
πιεξνθνξηψλ ζηξαηησηηθνχ θαη γεσγξαθηθνχ ραξαθηήξα. Σν γεγνλφο φηη θαηά ην πξψην
εμάκελν ηνπ πνιέκνπ ιήθζεθαλ κεξηθέο εθαηνληάδεο αεξνθσηνγξαθίεο, ελψ κέζα ζε κφιηο
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ελλέα κήλεο ην έηνο 1918 εκθαλίζηεθαλ πάλσ απφ πέληε εθαηνκκχξηα καξηπξά φηη ε
αεξνθσηνγξαθία άξρηζε πιένλ λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθβαζε ησλ πνιέκσλ.
ην Μαθεδνληθφ Μέησπν, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Κεληξηθέο
Γπλάκεηο ηελ αεξνθσηνγξαθία, ν Γεξκαλφο Πηιφηνο Haupt Heydemarck αλαθέξεη ζην
πξνζσπηθφ ηνπ εκεξνιφγην: «Γηείζδπζε ζηηο γξακκέο ηνπο θαη θσηνγξάθηζε ηνπ αγγιηθνύ
πεδίνπ ζηξαησληζκνύ ζην Orljak[…]Γέθα ιεπηά αξγόηεξα ην ζηξαηόπεδν ήηαλ απνηππσκέλν
ζηηο θσηνγξαθηθέο πιάθεο […] κε ζθνπό λα δηαθπιάηηνπκε ην βνπιγαξηθό γεληθό επηηειείν
από θάζε άζρεκε έθπιεμε» (Γεσξγηάδεο, 2012: 32). Δθηφο απφ ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ,
πνιιέο θνξέο νη απνζηνιέο απαηηνχζαλ θαη ξίςε βνκβψλ ζε ζηφρνπο: «πξώηα νη
θσηνγξαθίεο, θαηόπηλ νη βόκβεο. Ο Lenz θσηνγξάθηζε ηα πινία ζηηο δέζηξεο γξήγνξα…θαη
μαλάβαιε ηελ θάκεξα ζηελ ζέζε ιεηηνπξγίαο (εμσηεξηθή ζέζε)».
Έηνο 1917. Οη Franz θαη Emil πηιφηνη ηεο Deutsche Luftstreitkräfte, καδί κε κία κηθξή νκάδα
ηεζζάξσλ κεραληθψλ, βξίζθνληαη ζην αεξνδξφκην ηνπ Kanatlarci (Γήκνο Πξίιεπ). Απφ εθεί
κε ηα δηπιάλα (Doppeldecker) αεξνπιάλα ηνπο Albatros D.III, απνγεηψζεθαλ γηα απνζηνιή
αλαγλψξηζεο. Πεηψληαο ζε χςε 700 έσο 3600 κέηξσλ πάλσ απφ ην Μνλαζηήξη θαη ην
επξχηεξν γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ απνηχπσζαλ ζε πελήληα (50) αεξνθσηνγξαθίεο,
δηαζηάζεσλ 13ρ18 εθαηνζηψλ, πεξηνρέο θαη πφιεηο ζηα γεσγξαθηθά φξηα κεηαμχ Κξνχζνβν–
Φιψξηλαο. Τιηθφ πξσηνγελέο, αλάινγεο ζπνπδαηφηεηαο, αλ ιεθζεί ππφςηλ ε πηήζε
πξαγκαηνπνηήζεθε κε κνλνζέζην δηπιάλν, ζπλεπψο νη δχν πηιφηνη παξάιιεια ηξαβνχζαλ
θσηνγξαθίεο θη άιιαδαλ θσηνγξαθηθέο πιάθεο. Κη φια απηά κε παγσκέλα δάρηπια ζηα
5.000 πφδηα.
Ζ παξνχζα εηζήγεζε παξνπζηάδεη ηελ πνιεκηθή αεξνθσηνγξαθία, ηε ρξήζε θαη ηελ εμέιημε
ηεο σο ¨εξγαιείν ηνπ πνιέκνπ¨ ηελ πεξίνδν ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζην Μαθεδνληθφ
Μέησπν, θαιχπηνληαο έλα ζεκαληηθφ θελφ ηεο ηζηνξηνγξαθίαο. Δηδηθφηεξα, ζα επηρεηξεζεί
ζχγθξηζε γεξκαληθψλ θαη γαιιηθψλ αεξνθσηνγξαθηψλ, γηα εληνπηζκφ νκνηνηήησλδηαθνξψλ ζηελ νξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ θαη ηηο ηερληθέο ιήςεο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ
κεξηθέο απφ ηηο αιιαγέο ζηηο ηερληθέο ζεκεηνγξαθίαο ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ, φπσο ε
κεηέπεηηα θαηαγξαθή ηνπ θαθνχ θαη ηνπ χςνπο, ν αξηζκφο κνίξαο, ε εκεξνκελία θαη
ζηξαηεγηθψλ ζηνηρεηψλ ραξηνγξάθεζεο (κε ζχκβνια- γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ),
ηνπνζεζίεο ραξαθσκάησλ ή επηθείκελεο επηζέζεηο ηνπ ερζξνχ. Οιφθιεξεο πφιεηο απφ ςειά,
ζηξαηεγηθά θηήξηα θαη ζέζεηο, δξφκνη, αλαρψκαηα, ραξαθψκαηα πξψηεο γξακκήο,
ζηξαηψλεο, ζέζεηο ππξνβνιαξρίαο ππξνβνιηθνχ, γξακκέο ηξνθνδνζίαο, θίλεζε
ζηξαηεπκάησλ, ραξηνγξάθεζε βνπλψλ θαη κεηαηνπίζεηο εδάθνπο, ζθηέο, είλαη κεξηθέο απφ
ηηο πνιχηηκεο νπηηθέο ελδείμεηο ησλ θσηνγξαθηψλ ησλ Franz θαη Emil, πνπ ρξίδνπλ έξεπλαο
επηηξέπνληαο καο κία λέα πξννπηηθή γηα ηνλ πφιεκν ζηνλ άμνλα Φιψξηλαο– Μνλαζηεξίνπ
ηελ πεξίνδν ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, Μαθεδνληθφ Μέησπν, ΦιψξηλαΜνλαζηήξη, Αεξνθσηνγξαθίεο
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Δζληθέο επέηεηνη θαη εζληθή ηαπηόηεηα: ην ηζηνξηθό ιεύθσκα ησλ ενξηώλ
γηα ηελ εθαηνληαεηεξίδα ηεο ειιεληθήο αλεμαξηεζίαο ζηελ Κνδάλε ην 1930
Μπνπλόβαο Ησάλλεο
ΔΓΗΠ, Παηδαγσγηθφ ηκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο, ΠΓΜ. Γξ. Παηδαγσγηθήο
boun.yan@gmail.com
Οη θσηνγξαθίεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε δηπιά ζηα γξαπηά θείκελα. Ζ καξηπξία ησλ
εηθφλσλ ζπκβάιιεη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ζε επίπεδν λννηξνπηψλ θαη
ζηάζεσλ, ζε επίπεδν κλήκεο. Δπηηξέπνπλ δε ζηνλ απιφ άλζξσπν κέζα απφ ηηο κε ιεθηηθέο
εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο λα ην θαηαλνήζεη θαιχηεξα. Ζ δχλακε ηεο νπηηθήο
αλαπαξάζηαζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ην επξχ θνηλφ ζην νπνίν ηα κελχκαηα ηεο κπνξνχλ λα
είλαη πξνζηηά κε πην άκεζν ηξφπν. Σα θσηνγξαθηθά ληνθνπκέληα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη
ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπκθξαδνκέλσλ ηνπο.
Σν 1930 δηνξγαλψζεθαλ ζε πνιιέο πφιεηο ηεο Διιάδαο γηνξηέο γηα ηελ επέηεην ησλ 100
ρξφλσλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ζηφρν ηελ έθθξαζε ηεο εζληθήο
ηαπηφηεηαο θαη ηελ αλαπηέξσζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο, ζηελ Κνδάλε απηέο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 22 Ηνπλίνπ. Σν ίδην έηνο εθδφζεθε έλα ηζηνξηθφ ιεχθσκα γηα ηηο
γηνξηέο απηέο ην νπνίν πεξηέρεη, απνζπάζκαηα ιφγσλ αιιά θπξίσο πιήζνο θσηνγξαθηψλ πνπ
ηηο πεξηγξάθνπλ. ηφρνο ηεο εηζήγεζεο είλαη λα παξνπζηαζηεί ην ηζηνξηθφ απηφ ιεχθσκα
κέζα ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ έρεη ηεζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνγξαθίαο σο ηζηνξηθήο
καξηπξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην γξαπηφ θείκελν.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Οπηηθή αθήγεζε, εζληθή ηαπηφηεηα, ηζηνξηθή κλήκε

Έζλνο θαη εζληθή ηαπηόηεηα ζηνλ Μεζνπόιεκν: Ο ιόγνο ησλ εζληθηζηηθώλ
νξγαλώζεσλ ηεο Δπαξρίαο Φιώξηλαο. Ζ πεξίπησζε ησλ «Νέσλ Υσξηθώλ»
θαη ηεο «Δ.Ο.Ν.»
Πνπγαξίδεο ηέθαλνο
Φηιφινγνο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Σνπηθήο Ηζηνξίαο ζηε ρνιή Κνηλσληθψλ θαη
Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
stefanos_vasiliki@yahoo.gr
Ζ Δπαξρία Φιψξηλαο, ιφγσ ηεο πνιπεζλνηηθήο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, πξνζείιθπζε ην
ελδηαθέξνλ νξγαλψζεσλ ηχπνπ corporatism. Με ηε δξάζε ηνπο επηδίσμαλ λα
ζπλεπηθνπξήζνπλ ην ειιεληθφ θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ε μελνθσλία θαη εηδηθά ε
ζιαβνθσλία, θαζψο ζηελ νπηηθή ηνπο ε ρξήζε μέλεο γιψζζαο άλνηγε ηνλ δξφκν γηα ηελ
ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζηε Μαθεδνλία. Ζ «εθξίδσζηο» ηνπ ζιαβφθσλνπ
ηδηψκαηνο επεθηάζεθε κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ βίαηα κέζα, κεηά ην 1936,
φηαλ επηρεηξήζεθε απφ ηε κεηαμηθή Κπβέξλεζε έλαο νινθιεξσηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο
εζληθήο ηαπηφηεηαο πνπ ζπκππθλψζεθε ζηελ νλνκαζία Σξίηνο Διιεληθφο Πνιηηηζκφο.
ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα αλαθεξζνχκε ζηε δξάζε ηεο Οξγάλσζεο «Νέσλ Υσξηθψλ»
Αιψλσλ ππφ ηελ αξρεγία ηνπ . ηαλφε θαη ζηελ αληίζηνηρε ηεο Δζληθήο Οξγαλψζεσο
Νενιαίαο (Δ.Ο.Ν.) Φιψξηλαο. θνπφο ηεο εηζήγεζεο είλαη λα αλαιπζνχλ νη πξαθηηθέο
εθείλεο πνπ επηζηξάηεπζαλ νη Οξγαλψζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπο. Οη
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πξαθηηθέο απηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε γισζζηθέο θαη κε γισζζηθέο. Με ηνλ δεχηεξν
φξν ελλννχκε ηηο δξάζεηο πνπ αλέιαβαλ γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
θνηλσληθψλ δξψλησλ πξνο ηελ επηζπκεηή γηα απηέο θαηεχζπλζε. Με ηνλ φξν «γισζζηθέο
πξαθηηθέο» αλαθεξφκαζηε ζηνλ ιφγν ησλ ζηειερψλ ησλ Οξγαλψζεσλ κε ηνλ νπνίν
επηρεηξνχλ ηελ αιιαγή ηεο ηαπηφηεηαο θαζψο θαη ζηνλ ιφγν πνπ παξάρζεθε κε αθνξκή ηε
δξάζε ησλ Οξγαλψζεσλ. Σν πιηθφ πνπ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο, γηα ηελ
Οξγάλσζε ησλ «Νέσλ Υσξηθψλ» αξδεχεηαη απφ ην αξρείν Γξαγνχκε, ελψ γηα ηελ «Δ.Ο.Ν.»
αληιείηαη απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν φπνπ δεκνζηεχνληαη ιφγνη ζηειερψλ. Γηα ηελ επεμεξγαζία
ησλ κε γισζζηθψλ πξαθηηθψλ ζα εθαξκνζηεί ε ηζηνξηθή-εξκελεπηηθή κέζνδνο, ελψ νη ιφγνη
ζα αλαιπζνχλ κε ηα εξγαιεία ηεο Λνγντζηνξηθήο κεζφδνπ ηεο ρνιήο ηεο Βηέλλεο.
Αλακέλνπκε φηη κε ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα θαιπθζεί έλα θελφ ζηελ ηνπηθή Ηζηνξία γηα ηηο
κεζφδνπο δξάζεο ησλ εζληθηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ ζηνλ Μεζνπφιεκν ζηελ Δπαξρία Φιψξηλαο
θαζψο θαη γηα ην είδνο ηεο ηαπηφηεηαο πνπ ζέιεζαλ λα επηβάινπλ.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Δζληθηζκφο, Δζληθή ηαπηφηεηα, Νένη Υσξηθνί, Δ.Ο.Ν.

Ζ ζπγθξόηεζε ηεο ειιεληθήο ηαπηόηεηαο ζηελ Δπαξρία Φιώξηλαο θαηά
ηνλ Μεζνπνιέκν: ε ζπκβνιή ηνπ ηνπηθνύ Σύπνπ ζηε δηαδηθαζία
γισζζηθνύ ζρεκαηηζκνύ ηεο
Πνπγαξίδεο ηέθαλνο
Φηιφινγνο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Σνπηθήο Ηζηνξίαο ζηε ρνιή Κνηλσληθψλ θαη
Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
stefanos_vasiliki@yahoo.gr
Μειεηψληαο θαλείο ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψζεθε ζηε Φιψξηλα σο
απνηέιεζκα ησλ αλψκαισλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξάηεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ ζηελ πεξηνρή
ησλ Βαιθαλίσλ, δηαπηζηψλεη φηη άιιαμε άξδελ ε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηεο Δπαξρίαο. ηε
Φιψξηλα ζπγθεληξψζεθαλ άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεδία, κε δηαθνξεηηθέο
λννηξνπίεο. Παξάιιεια, ζε ηδενινγηθφ επίπεδν, ε θαηάξξεπζε ηεο αιπηξσηηθήο ζπληζηψζαο
ηεο Μεγάιεο Ηδέαο άθελε έλα θελφ ην νπνίν ηα επφκελα ρξφληα επξφθεηην λα αλαπιεξσζεί
απφ ηελ εκθάληζε ελφο λένπ ζεκαίλνληνο, απηνχ ηεο ειιεληθφηεηαο. ην ζπγθείκελν απηφ,
καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο, ν ηνπηθφο Σχπνο ηεο Φιψξηλαο ζπλέβαιε ζηε
δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ πνιηηψλ ηνπ θξάηνπο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα
δηεπθξηλίζνπκε φηη ν φξνο «ηαπηφηεηα», ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, δελ ελλνηνινγείηαη σο
θάηη κνλνιηζηθφ, ζηαζεξφ θαη αλαιινίσην, αιιά σο κηα ηδηφηεηα ε νπνία δηακνξθψλεηαη απφ
ηελ επελέξγεηα πνηθίισλ παξαγφλησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Σχπνο. Άιισζηε, ν ξφινο
ηνπ έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλαο απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ηεο
εζληθήο ηαπηφηεηαο. ηελ παξνχζα ινηπφλ εηζήγεζε ζα θαηαδεηρζεί κέζα απφ παξαπνκπέο
απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν φηη νη δεκνζηνγξάθνη θαη νη εθδφηεο κε ηα δεκνζηεχκαηά ηνπο
ζπλέπξαμαλ, ζπλεηδεηά ή αζχλεηδα, ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ
θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ ηεο Δπαξρίαο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο
πηνζεηνχκε ην επηζηεκνινγηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ Billig. Γηα ηνλ νιφπιεπξν θσηηζκφ
ησλ γεγνλφησλ ζα πιαηζηψζνπκε ην πξνο αλάιπζε δήηεκα κε αλέθδνην πιηθφ απφ ην αξρείν
Γξαγνχκε, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ. Θα
εζηηάζνπκε ζε δεκνζηεχκαηα πνπ ζεσξνχληαη ηδενινγηθά καληθέζηα ησλ ηνπηθψλ
εθεκεξίδσλ θαη ζε επηιεγκέλα απνζπάζκαηα θεηκέλσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ εζληθφ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ. Σα απνζπάζκαηα ζα αλαιπζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο
πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εξγαιεία ηεο Λνγντζηνξηθήο κεζφδνπ
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ηεο Wodak. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλακέλνπκε φηη ζα αλαδεηρζεί ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ
ηνπηθνχ Σχπνπ, κε έκθαζε ζην είδνο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο πνπ θαιιηέξγεζαλ νη
αξζνγξάθνη ηνπ ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Δζληθή ηαπηφηεηα, Δπαξρία Φιψξηλαο, Σνπηθφο Σχπνο.

Ζ εμέιημε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνύ ζεζκνύ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία: νη
ζπλεηαηξηζκνί ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο
απαξδάλε Δπθξνζύλε
Τπνςήθηα Γηδάθησξ, ρνιή Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Γεσπνλίαο, Παλεπηζηήκην
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Sapardanif@yahoo.gr
Μέιθνπ Αηθαηεξίλε
Καζεγήηξηα, ρνιή Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Γεσπνλίαο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο
kmelfou@uowm.gr
Υαηδεζενδσξίδεο Φώηηνο
Καζεγεηήο, ρνιή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο θαη Γηαζπλνξηαθήο
Αλάπηπμεο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
fxtheodoridis@uowm.gr
Λντδνπ Δπζηξάηηνο
Καζεγεηήο, ρνιή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο θαη Γηαζπλνξηαθήο
Αλάπηπμεο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
eloizou@uowm.gr
Σα ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, απφ ηηο άηππεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη ηηο νκνηνεπαγγεικαηηθέο
ελψζεηο κέρξη ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ζπλεξγαηηζκνχ, αληαπεμέξρνληαη ηθαλνπνηεηηθά ή
αθφκε θαη αθκάδνπλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηε
δηαρξνληθή ηνπο αμία.
Οη ζπλεηαηξηζκνί επελδχνπλ ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη κε γλψκνλα ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο
αξρέο αλαπηχζζνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ηδίσο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο.
Γεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη βειηηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζέζε ησλ
κειψλ ηνπο. Ζ θνηλή πξνζπάζεηα φζσλ ζπλεξγάδνληαη ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε φρη κφλν ηεο
ζπλεηαηξηζηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ηφπνπ φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο
θνηλσλίαο.
Οη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο απμήζεθαλ πνιχ ζε αξηζκφ θαζψο θαη ζε αξηζκφ κειψλ ,
ηδίσο κεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ πξψηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ λφκνπ 602/1915. Οη ζπλερείο
αιιαγέο ζηε ζπλεηαηξηζηηθή λνκνζεζία θαη νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ θάζε
ρξνληθή πεξίνδν είραλ σο απνηέιεζκα ηελ απνδπλάκσζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ πλεχκαηνο.
Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ν ξφινο ηνπο ήηαλ θαη παξακέλεη ζεκαληηθφο δηφηη παξά ηα
πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα πνπ αλαθχπηνπλ, επηδεηθλχνπλ κεγάιε αλζεθηηθφηεηα, ζπλερίδνπλ
ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη αλαπηχζζνληαη.
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Μεηά ηε δεθαεηή νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ πξφζθαηε πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, είλαη
αλαγθαία ε ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.
Ζ αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη λέσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα,
αιιά θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ
απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: ζπλεηαηξηζκνί, πξσηνγελήο ηνκέαο, αλεξγία, Γπηηθή Μαθεδνλία

Εμφύλιοσ, μετακατοχικά και μετεμφυλιακά
ζητήματα
Ζ Γπηηθή Μαθεδνλία κεηά ηνλ Δκθύιην: αλαζπγθξόηεζε ππό θαζεζηώο
επηηήξεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε
Βέξγνπ Παξζελόπε
Τπνςήθηα Γηδάθησξ
Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο
parthen.vergou@gmail.com
Ζ ιήμε ηνπ ειιεληθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1949 ζήκαλε ηελ αλάγθε γηα
ηελ εζσηεξηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, δίλνληαο βαξχηεηα ζηελ νηθνλνκηθή
ζηαζεξνπνίεζε, κέζσ ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα
θαη ηεο βηνκεραλίαο. Οη εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ πεξηνρή ηεο
Μαθεδνλίαο πξνθάιεζαλ εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο ζην νδηθφ δίθηπν, θαζψο θαη εξήκσζε
νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ, βάζεη ηεο θπβεξλεηηθήο απφθαζεο πεξί κεηαθίλεζεο ηνπ
πιεζπζκνχ απφ πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαλ «κε αζθαιείο» ζηα αζηηθά θέληξα, κε ηε κείσζε
ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ λα νδεγεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ απνδπλάκσζε ηεο αγξνηηθήο
νηθνλνκίαο. Χζηφζν, εηδηθφηεξα γηα ηε δπηηθή Μαθεδνλία, πνπ απνηέιεζε θέληξν ησλ
ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, νη
παξαπάλσ ιφγνη θαηέζηεζαλ δπζθνιφηεξε ηελ αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.
Παξάιιεια, παξά ηηο αξρηθέο πξνζέζεηο ηεο θπβεξλεηηθήο πιεπξάο λα αθήζεη πίζσ ην
εκθπιηνπνιεκηθφ παξειζφλ, κεγάιν ηκήκα ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο ζα παξακείλεη θαηά ηε
κεηεκθπιηαθή πεξίνδν ππφ θαζεζηψο επηηήξεζεο, σο κέζν πεηζάξρεζεο θαη θξνλεκαηηζκνχ,
πξαθηηθή πνπ ζπλαληάηαη ήδε ηελ πεξίνδν ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο. Ζ γεσγξαθηθή ηεο
ζέζε ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ε άκεζε ή έκκεζε εκπινθή ηκήκαηνο ηνπ
πιεζπζκνχ, κεηαμχ ηνπ νπνίνπ θαη έλαο αξηζκφο ζιαβφθσλσλ θαηνίθσλ, ζηηο ζηξαηησηηθέο
ζπγθξνχζεηο, ελέηαμαλ ηελ πεξηνρή ζηε ιεγφκελε Δπηηεξνχκελε Εψλε γηα ιφγνπο
«αζθαιείαο». Ζ επαθή θαη ελ ζπλερεία ε δηαθπγή αξηζκνχ αληαξηψλ ηνπ ΓΔ ζηηο φκνξεο
ρψξεο απνηέιεζαλ γηα ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πξσηίζησο απεηιή ελάληηα ζηελ
εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο. Με ζηφρν ινηπφλ ηελ εζληθή επαγξχπλεζε ζηε
κεηεκθπιηαθή πεξίνδν εθαξκφζηεθαλ πνιηηηθέο επηηήξεζεο, κέζα απφ έλα θαζεζηψο
εθηάθησλ κέηξσλ κε ηζρπξή ηελ παξνπζία ηνπ ζηξαηνχ, αζθψληαο αζθπθηηθφ έιεγρν ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.
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θνπφο ινηπφλ ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη λα αλαδεηρζνχλ δηαζηάζεηο ηεο κεηεκθπιηαθήο
αλαζπγθξφηεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο, ελψ ζα επηρεηξεζεί λα εμεηαζηεί ην
κέγεζνο ηεο θαηαζηνιήο πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηνλ ζηξαηφ, ζ΄ έλαλ
ρψξν πνπ ελ ηέιεη δηακνξθψζεθε, βάζεη ησλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ
πνπ επέθεξαλ νη ζπγθξνχζεηο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Μεηεκθπιηαθή πεξίνδνο, Γπηηθή Μαθεδνλία, αλαζπγθξφηεζε,
επηηήξεζε

Ζ πνιηηηζηηθή θαη αζιεηηθή θίλεζε ζηε Φιώξηλα ηελ πεξίνδν ηνπ
Δκθπιίνπ κέζα από δεκνζηεύκαηα ηνπ Σνπηθνύ ηύπνπ
Γεξάζεο Νηθόιανο
Φηιφινγνο, MSc, Γηεπζπληήο ρνιηθήο Μνλάδαο
gerasisnikos@gmail.com
Σν εγρείξεκα απνηππψλεη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζηνλ ηνπηθφ Σχπν κε ζηφρν ηε
ζθηαγξάθεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αζιεηηθήο θίλεζεο ηεο Φιψξηλαο ηελ πεξίνδν απφ ην
1945 έσο θαη ην 1949. Χο εξγαιείν ηνπ έρεη ηα δεκνζηεχκαηα ηεο επνρήο, ηα νπνία
θαηαγξάθνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο, πλεπκαηηθέο, θαη αζιεηηθέο δξάζεηο, πνπ δηεμάγνληαη ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Μέζα απφ απηά ν αλαγλψζηεο θαζίζηαηαη θνηλσλφο ηεο
γεληθφηεξεο εηθφλαο ηεο πνιηηηζηηθήο θίλεζεο κηαο επαξρηαθήο πφιεο, πνπ παξά ηηο
αληημνφηεηεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ πξνζπαζεί λα επαλέιζεη ζηελ θαλνληθφηεηα, ηελ νπνία
ζηεξήζεθε θαηά ηελ θαηνρηθή πεξίνδν. Γηα ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθαλ
πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο κέζνδνη φπσο ν ζρεδηαζκφο ζεκαηνινγίαο, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη
πιηθνχ, ε πνηνηηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε. Ζ κνξθή νξγάλσζεο ζην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο
έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ θαηεγνξηθή. ζν γηα ηα δεδνκέλα ηεξήζεθε ε ζεκαηηθή
αλάιπζε, γηαηί βνήζεζε ζηελ πεξηγξαθή θαη νκαδνπνίεζε ζεκάησλ θαη πξνζθέξεη επειημία,
αθνχ δελ απαηηεί θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνινγηθέο ζέζεηο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη
ηελ απνπζία επηζηεκνινγηθήο πιαηζίσζεο, φπσο ηε ζπκβαηφηεηα ηεο κε ηελ επηζηεκνινγηθή
ζέζε ηνπ ξεαιηζκνχ, ε νπνία νξίδεηαη βάζεη θπξίσο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ησλ
επηδηψμεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εξεπλεηηθά ζέκαηα. Ζ κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ ίδξπζε
θαη επαλαιεηηνπξγία πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, νξγαληζκψλ θαη νκάδσλ ηεο Φιψξηλαο, ζηε
δξάζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ πφιε. Αλαθέξεηαη επίζεο ζε εθδειψζεηο θαη
δηαγσληζκνχο ινγνηερληθνχ θαη θαιιηηερληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δηνξγαλψλνληαη/
δηεμάγνληαη απφ απηνχο, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία λα αλαδπζνχλ θαη λα μερσξίζνπλ
ηαιέληα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Φπζηθά δελ παξαιείπεηαη ν Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο
Φιψξηλαο ν «Αξηζηνηέιεο», ν νπνίνο έρεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηα πνιηηηζκηθά
ηεθηαηλφκελα ηεο πφιεο θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν ηνπ Δκθπιίνπ. Αλαθνξηθά κε ηνλ
«Αξηζηνηέιε» θαηαγξάθνληαη νη δξάζεηο ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηνπ: κνπζηθνχ, κνξθσηηθνχ
θαη αζιεηηθνχ, έηζη φπσο απηέο δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο πεξηφδνπ. Ηδηαίηεξε
κλεία γίλεηαη ζην ζπγγξαθηθφ έξγν Φισξηλησηψλ, ηηο εθδφζεηο βηβιίσλ, ηελ θπθινθνξία
λέσλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ πνπ πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θηιαλαγλσζηηθνχ
θνηλνχ. Δπίζεο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη κνξθέο ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο πνπ
πξνζθέξνληαη, αθνχ κέζα απφ απηέο αληηιακβάλεηαη θαλείο ηελ πνιηηηζηηθή θίλεζε.
πγθεθξηκέλα ηφζν νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ζπλαπιίεο πνπ δίλνληαη απφ ληφπηνπο
θαιιηηέρλεο, αιιά θαη απφ θαιιηηέρλεο παλειιήληαο εκβέιεηαο, φζν θαη νη αλαθαηληζκέλνη
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θαη ζχγρξνλνη γηα ηελ επνρή θηλεκαηνγξάθνη, φπνπ πξνβάιινληαλ λέεο παξαγσγέο ηαηληψλ
απνηππψλνπλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ θαηνίθσλ. Παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηνξγάλσζε
θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, εθζέζεσλ δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο κέζα απφ ηηο νπνίεο
αλαδεηθλχνληαη γεγελείο θαιιηηέρλεο πνπ ζηα επφκελα ρξφληα ζα γλσξίζνπλ επηηπρία θαη
εθηφο ησλ ηεηρψλ. Σέινο ζε μερσξηζηή ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη αζιεηηθέο ζπκκεηνρέο
θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ θαη νη επηηπρίεο κε ηηο νπνίεο ζηέθζεθαλ νη αζιεηηθνί ζχιινγνη ηεο
Φιψξηλαο, ελψ ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηνπο πνδνζθαηξηθνχο ζπιιφγνπο θαη νκάδεο ηεο
επνρήο, πνπ μερψξηζαλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη δηαθξίζεθαλ αλάκεζα ζε νκάδεο ηεο
Μαθεδνλίαο. Αλ θαη φια απηά ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία δχζθνιε ηζηνξηθή πεξίνδν, ηελ
πεξίνδν ηνπ Δκθπιίνπ, θαη θάησ απφ ηδηαίηεξα αληίμνεο ζπλζήθεο γηα ηελ πφιε ηεο
Φιψξηλαο, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε πφιε δελ πζηεξεί απφ ηα άιια αζηηθά
θέληξα ηεο Διιάδαο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Πνιηηηζκφο, αζιεηηζκφο, πλεπκαηηθή θίλεζε, εθδφζεηο, ηέρλε.

Σν έξγν ησλ Γεκάξρσλ Φιώξηλαο ηελ πεξίνδν ηνπ Δκθπιίνπ
Γεξάζεο Νηθόιανο
Φηιφινγνο, Γηεπζπληήο ρνιηθήο Μνλάδαο, MSc
gerasisnikos@gmail.com
Ζ κειέηε εμεηάδεη ηε δηαδνρή θαη ην έξγν ησλ δεκάξρσλ ηεο Φιψξηλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εκθπιίνπ πνιέκνπ. Σν ρξνληθφ πιαίζην νξίδεηαη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1945 κε ηελ άθημε ησλ
αγγιηθψλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ζηελ πφιε θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ έσο
ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1949, κεηά δειαδή ηε κάρε ηεο Φιψξηλαο θαη ηε ιήμε ηνπ Δκθπιίνπ. Χο
εξγαιεία ηεο νξίζηεθαλ ηα Πξαθηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν ηνπηθφο Σχπνο,
Γεμηφο θαη Αξηζηεξφο/ Απαγνξεπκέλνο, απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
εξγαιείσλ έγηλε γηαηί κέζα απφ ηα Πξαθηηθά ηνπ Γήκνπ θαηαγξάθνληαη νη πξσηνβνπιίεο
ησλ δεκάξρσλ, ελψ ν Σχπνο απνηππψλεη ηελ εηθφλα εθαξκνγήο ηνπο θαη ηνλ αληίθηππν ζηελ
θνηλσλία ηεο Φιψξηλαο. Αθνινπζήζεθαλ πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο κέζνδνη θαζψο θαη ε
ηζηνξηθή εξκελεπηηθή κέζνδνο, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ,
αξρείσλ, γξαπηψλ εθθξάζεσλ θαη ηεθκεξίσλ, ελψ σο ζηξαηεγηθή αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ
ηεξήζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε. θνπφο ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη λα αλαδείμεη ην έξγν ηνπ
Γήκνπ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζε ζέκαηα ππνδνκψλ θαη νξγάλσζεο ηφζν ηνπ
ίδηνπ ηνπ Γήκνπ σο ππεξεζίαο φζν θαη ηεο πφιεο, λα επηζεκάλεη ην θνηλσληθφ θαη
αλζξσπηζηηθφ έξγν πνπ πξφζθεξε ζηνπο δεκφηεο θαηά ηε δχζθνιε πεξίνδν ηνπ Δκθπιίνπ,
λα θαηαγξάςεη ηηο πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ, ψζηε ε πφιε λα απνθηήζεη δηνηθεηηθφ
ζψκα θαη δνκή θαηά ηε κεηαθαηνρηθή πεξίνδν θαη λα επηζεκάλεη ηνλ αληίθηππν ηνπ έξγνπ
ηνπ ζηελ θνηλσλία έηζη φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζε δεκνζηεχκαηα ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ. ηε
ζεκαηνινγία ηεο κειέηεο θαηαγξάθεηαη ε ζεηξά αλάξξεζεο ζην δεκαξρηαθφ ζψθν θαη νη
πνιηηηθέο-θνκκαηηθέο πξνεθηάζεηο γηα ηε δηαδνρή, φηαλ απηέο ππάξρνπλ. Σα νλφκαηα
δεκαξρνχλησλ πνπ ζπλαληψληαη είλαη ηνπ Αλέζηε Καληδά, ηνπ ηέξγηνπ (Σέγνπ) απνπληδή,
Ησάλλε Μπνχζθνπ θαη ηνπ Πεξηθιή Μειψζε. Κχξην κέιεκα ησλ δεκάξρσλ ήηαλ ε
νξγάλσζε ηνπ δήκνπ, ε ζχζηαζε ππεξεζηψλ θαη επηηξνπψλ, ε πξφζιεςε εξγαηψλ θαη ε
αλεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη επηζθεπή έξγσλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ
θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Δπίζεο ζην πφλεκα πεξηιακβάλνληαη νη πξνζπάζεηεο πνπ
γίλνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο ζε ζέκαηα ππνδνκψλ θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο Φιψξηλαο
θαη παξνπζηάδνληαη νη πξσηνβνπιίεο ησλ δεκάξρσλ γηα ηελ έληαμε ηεο πφιεο ζηελ
θαλνληθφηεηα, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπγθνηλσλίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηελ ππφινηπε
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Διιάδα. Γίλνληαη αθφκε αλαθνξέο ζηα κεγάια έξγα πνπ πινπνηνχληαη, φπσο ε πδξνδφηεζε,
ν ειεθηξνθσηηζκφο θαη ην νδηθφ δίθηπν ηεο πφιεο. Παξάιιεια, αλαδεηθλχεηαη ην θνηλσληθφ
πξφζσπν ηνπ Γήκνπ πνπ πξνβάιιεηαη κέζα απφ ην θνηλσθειέο ηνπ έξγν, ηελ πνηθηιφηξνπε
ζηήξημε ησλ δεκνηψλ, ηελ πξνζθνξά ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο άπνξνπο πνιίηεο, ηνπο
ζηξαηηψηεο, ηα ζσκαηεία θαη ηηο επηηξνπέο ζηήξημεο θνηλσθειψλ έξγσλ. Σέινο ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ελέξγεηεο ησλ δεκάξρσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, φπσο ε
θαηαζθεπή νρπξσκαηηθψλ έξγσλ εμαηηίαο ησλ ζπρλψλ επηζέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Δκθπιίνπ, αιιά θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εμσξατζκφ ηεο παξά ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη
ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Δκθχιηνο, Φιψξηλα, Πξαθηηθά Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Φιψξηλαο, Σνπηθφο Σχπνο, Γεκαξρηαθφ έξγν

Δύζξαπζηεο ηζνξξνπίεο ζηε κεηαθαηνρηθή Φιώξηλα
Νηθνιάνπ Αξρνληνύια
Φηιφινγνο, MSc
nikolaoutoula15@gmail.com
Σν παξφλ εγρείξεκα παξνπζηάδεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ δσζηινγηζκνχ ζηε ζπλνρή ηεο
θνηλσλίαο ηεο Φιψξηλαο θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο δχζθνιεο κεηαθαηνρηθήο πεξηφδνπ, ηεο
Δακνθξαηίαο, απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1944, έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 1945. Χο εξγαιείν έρεη ην
αξρείν ησλ αλαθξίζεσλ γηα ηνπο ζπλεξγαζζέληεο κε ηνλ ερζξφ, πνπ δηελεξγήζεθαλ ηελ
πεξίνδν ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ΔΑΜ ζηε Φιψξηλα, κέζα απφ ην νπνίν μεδηπιψλνληαη ηφζν ην
βαξχ θιίκα θαη πνιιά γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ ηεο Καηνρήο, φζν θαη ε πφισζε ηεο θνηλσλίαο
θαη νη αληηπαιφηεηεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ απηήλ ηελ πεξίνδν. Σν ρξνληθφ πιαίζην ηνπ
αξρεηαθνχ πιηθνχ νξίδεηαη απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο απφ ην ΔΑΜ (Ννέκβξηνο 1944)
θαη εθηείλεηαη σο ηνλ Μάξηην ηνπ 1945, φηαλ αξρίδεη ζηαδηαθά ε άθημε ησλ αγγιηθψλ
ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ θαη ε εδξαίσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ πφιε. Οη κέζνδνη πνπ
αθνινπζήζεθαλ είλαη ε ηζηνξηθή-εξκελεπηηθή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε
αξρεηαθνχ πιηθνχ, ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ θαη ηεθκεξίσλ, γηαηί νη πξσηνγελείο πεγέο, φπσο oη
αλαθξίζεηο, απνηεινχλ πξσηφηππν πιηθφ πνπ δελ έρεη θηιηξαξηζηεί κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ή
ηεο αλάιπζεο. Δπίζεο, ε κνξθή νξγάλσζεο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ ή ηελ αμηνιφγεζε, ζην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε
ήηαλ θαηεγνξηθή θαη σο ζηξαηεγηθή αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεξήζεθε ε ζεκαηηθή θαη
πνηνηηθή αλάιπζε. ηφρνο ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη λα θαηαλνεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο
ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο θαη νη παξάκεηξνη πνπ νδήγεζαλ ζηνλ δσζηινγηζκφ θαη ηε δηαξξαγή ηνπ
θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη λα αλαδεηρζνχλ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εθδειψζεθε ζηελ
πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο ε ζπλεξγαζία, ηα ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, νη θνηλσληθέο
δπλάκεηο πνπ θηλεηνπνίεζε, ε γεσγξαθηθή εμάπισζε πνπ είρε θαη νη πνιηηηθέο θαη
πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ πξνθάιεζε. Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ αξρείνπ δηαθαίλνληαη νη
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο αλαπηχρζεθε ζηε δπηηθή Μαθεδνλία ην θαηλφκελν ηνπ
δηηηνχ δσζηινγηζκνχ, αθνχ ε ζπλεξγαζία ζηξέθεηαη πξνο ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηνπο
Βνχιγαξνπο. Παξάιιεια παξνπζηάδνληαη πηπρέο ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο ζηελ απγή ηνπ
εκθπιίνπ πνιέκνπ, φηαλ νη ηειεπηαίεο απηαπάηεο γηα κηα εηξεληθή δσή, κεηά ηελ νδπλεξή
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εκπεηξία ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ δηαιχνληαη ζηαδηαθά. Έηζη, ν κειεηεηήο θαηαιήγεη ζε
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε δηρφλνηα θαη ηηο αληηπαξαζέζεηο πνπ ζπληάξαμαλ ηελ ηνπηθή
θνηλσλία, ελψ ήηαλ μεθάζαξν ην αίηεκα γηα δηθαηνζχλε, απφδνζε επζπλψλ θαη ηηκσξία, φρη
φκσο απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Σα δηθφγξαθα πνπ εμεηάδνληαη ζπληζηνχλ κηα δεκφζηα, επίζεκε,
ηζηνξηθή πεγή γηα κηα έληνλα θνξηηζκέλε πεξίνδν πνπ αληαλαθιά λννηξνπίεο, ηδενινγίεο,
ζηάζεηο, επηινγέο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ δηρνηφκεζαλ ηελ θνηλσλία ηεο πφιεο θαη ηαιάληζαλ
αλζξψπνπο θαη ζρέζεηο κέρξη ηα λεψηεξα ρξφληα.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Καηνρή, δσζίινγνη, βνπιγαξηθή θαηνρή, Δακνθξαηία, Φιψξηλα

Γηα κηα αλάδεημε ηεο κεηεκθπιηαθήο πεξηόδνπ ηεο Φιώξηλαο (1950-1974):
όςεηο, θεθηεκέλα, ππνζέζεηο θαη πξννπηηθέο ζύλζεζεο ηνπ πεδίνπ
ηζηνξηθήο έξεπλαο
θπζηώηεο Πέηξνο
Τπνς. Γηδάθηνξαο ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
pskythiotis@uowm.gr
θνπφο ηεο παξνχζαο πξνζπάζεηαο είλαη ε αλάδεημε ηνπ πεδίνπ ηζηνξηθήο έξεπλαο ηεο
κεηεκθπιηαθήο πεξηφδνπ ηεο Φιψξηλαο πξηλ ηελ Μεηαπνιίηεπζε (1950-1974) θαη ε
πξνηξνπή γηα κηα ζπλνιηθή δηεξεχλεζή ηεο. Γηα απηήλ ηελ πεξίνδν ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο,
ζηελ εηζήγεζε, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
Πξψηνλ, είλαη παξακειεκέλε εξεπλεηηθά θαη ηζηνξηνγξαθηθά ζε ζρέζε κε άιιεο ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο ηεο Φιψξηλαο, φπσο ηνλ καθεδνληθφ αγψλα, ηελ ελζσκάησζε ζηνπο βαιθαληθνχο
πνιέκνπο, ην καθεδνληθφ κέησπν ζηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
πξνζθχγσλ ζηνλ κεζνπφιεκν θαη ηελ δεθαεηία ηνπ ‟40. Άξα, θαηαδεηθλχεηαη ην εξεπλεηηθφ
έιιεηκκα θαη ε πεξίνδνο 1950-1974 γηα ηελ Φιψξηλα σο ζρεηηθά κε επαξθψο δηεξεπλεκέλε
ηζηνξηνγξαθηθά.
Γεχηεξνλ, νη έξεπλεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πεξίνδν 1950-1974 είλαη εζηηαζκέλνπ
απνζπαζκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο ρσξίο λα επηρεηξείηαη κηα ζπλνιηθή ηζηνξηνγξαθηθή κειέηε
ζπλζεηηθνχ ηχπνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ζηέξεεο ηζηνξηθέο εξκελείεο γηα ηελ
ελ ιφγσ πεξίνδν. πλεπψο, ζηελ εηζήγεζε γίλεηαη κηα φζν γίλεηαη πην ελαξγήο θαηαγξαθή
απηψλ ησλ κειεηψλ, ησλ φςεσλ πνπ δηεξεπλνχλ, ησλ θεθηεκέλσλ θαη ησλ ζεκαηηθψλ ηνπο
κέζα απφ ηα απνηειέζκαηά ηνπο, θαζψο θαη ε πξννπηηθή ζχλζεζήο ηνπο.
Σξίηνλ, σο ζπλέπεηα ηεο ειιηπνχο ηζηνξηθήο δηεξεχλεζεο, απηή ε πεξίνδνο γηα ηελ ηνπηθή
ηζηνξία ηεο Φιψξηλαο ηείλεη απιψο λα αλάγεηαη ζηελ γεληθφηεξε ειιεληθή ηζηνξία ηεο
πεξηφδνπ, ρσξίο λα επηζεκαίλνληαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηεο, ρσξίο λα αλαδεηνχληαη νη εηδνπνηνί
δηαθνξέο ηεο κε ηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν.
Αληίζεηα κε απηή ηελ αληίιεςε, βαζηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ πξνηείλεηαη ζηελ εηζήγεζε
είλαη φηη ε Φιψξηλα κεηεκθπιηαθά θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε ιφγσ ηεο ηξηπιήο ηδηαηηεξφηεηαο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ηεο: α) ε «κεηεκθπιηαθή Φιψξηλα»: σο ζέαηξν
ησλ ηειεπηαίσλ πξάμεσλ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ηνπ νπνίνπ θαη θέξεη έληνλα ην ηδενινγηθφ
θαη πιηθφ ζηίγκα, β) ε «ςπρξνπνιεκηθή Φιψξηλα»: σο βαιθαληθφ ζχλνξν ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ θαη ζνζηαιηζηηθνχ κπινθ δπλάκεσλ, γ) ε «επαξρηαθή Φιψξηλα»: σο πεξηνρή
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ππαλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο Διιάδαο
κεηαπνιεκηθά. Σέινο, απηή ε εξεπλεηηθή ππφζεζε πξνηείλεηαη λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή
γηα κηα κειινληηθή ζπλζεηηθή δηεξεχλεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίνδν.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Σνπηθή ηζηνξία, κεηεκθπιηαθή Φιψξηλα, κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο,
ςπρξφο πφιεκνο, εξεπλεηηθφ θελφ

Θεματική ενότητα: Εκπαίδευςη
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Ηζηνξηθό Γπκλάζην-Οηθνηξνθείν Σζνηπιίνπ: 150 ρξόληα ζπκβνιήο ζηε
δηακόξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (1871-2021)
Καξακεηόπνπινο Θεόδσξνο
Δθπαηδεπηηθφο Π.Δ.70, Μ.Γ.Δ. ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, Μ.Γ.Δ. ζηελ Δηδηθή Αγσγή
t.kar@live.com
Σν 2021 ζπκπιεξψλνληαη 150 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Ηζηνξηθνχ Γπκλαζίνπ Σζνηπιίνπ
ην 1871. Τπήξμε έξγν ηεο Μαθεδνληθήο Φηιεθπαηδεπηηθήο Αδειθφηεηαο
Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη είρε εμαξρήο ζηελέο ζρέζεηο κε ηνλ Διιεληζκφ ηεο Πφιεο. Σν 1873
αλεγέξζεθε ην Γπκλάζην- Oηθνηξνθείν, πνπ έγηλε γλσζηφ σο Σζνηχιεηνο ρνιή, επίζεο απφ
ηε Μαθεδνληθή Αδειθφηεηα. Ζ ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηε δηαηήξεζε
ηνπ ειιεληθνχ ραξαθηήξα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ππήξμε δηαξθήο κέρξη ηελ έληαμε ηεο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηνλ εζληθφ θνξκφ. Καη κεηά ηελ απειεπζέξσζε, φκσο, ε ρνιή
ζπλέβαιε ζηελ πλεπκαηηθή εμέιημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ελψ ε θνίηεζε ζε απηήλ
πξφζθεξε εθηεηακέλεο επθαηξίεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο ζε πνιινχο εθ ησλ απνθνίησλ
ηεο.
Ζ Σζνηχιεηνο ρνιή βξηζθφηαλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, ζην νπνίν
έγηλε αληηιεπηή ε αλάγθε ίδξπζεο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο
Μαθεδνλίαο ιφγσ ηεο αλφδνπ ηνπ ζιαβηθνχ εζληθηζκνχ. Ζ δηακφξθσζε εζληθήο ζπλείδεζεο
ησλ ζιαβηθψλ πιεζπζκψλ ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ εληζρχζεθε απφ ηε πλζήθε ηνπ
Βεξνιίλνπ (1878) θαη ην πξνσζνχκελν ηδενινγηθφ ξεχκα ηνπ παλζιαβηζκνχ απφ ηελ
απηνθξαηνξηθή Ρσζία. Δίλαη αμηνζεκείσην, φηη θαηά ηα πξψηα 50 ρξφληα κεηά ηελ Διιεληθή
Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ν ειιεληθφο εζληθηζκφο κνλνπσινχζε ηηο εμειίμεηο ρσξίο λα έξρεηαη
ζε ζχγθξνπζε κε ηηο πξνζέζεηο ησλ ζιαβηθψλ εγεκνληψλ. Βαζκηαία, νη ηειεπηαίεο
θαηφξζσζαλ λα γίλνπλ αλεμάξηεηα εζληθά θξάηε θαη ε θαηάζηαζε κεηαβιήζεθε άξδελ,
κεηαηξέπνληαο ηε Μαθεδνλία ζε πεδίν δηεθδίθεζεο ησλ εζληθψλ αληαγσληζκψλ ησλ λφηησλ
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ιάβσλ (Βνχιγαξσλ, έξβσλ) θαη ησλ Διιήλσλ. Έηζη, ε ίδξπζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ
ζηα ππφ νζσκαληθή θαηνρή επξσπατθά εδάθε απνηεινχζε εμέιημε απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο
γηα ηε δηαηήξεζε ή/θαη δηακφξθσζε εζληθήο ζπλείδεζεο ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Ζ
δεκηνπξγία ζρνιείσλ ήηαλ επθνιφηεξε ζε κέξε φπνπ κηα εζλνηηθή νκάδα πιεηνςεθνχζε,
ελψ ζε πεξηνρέο κε έληνλα δηαθνξνπνηεκέλνπο ζπλεηδεζηαθά πιεζπζκνχο δηακνξθψλνληαλ
ζπγθξνπζηαθέο ζπλζήθεο κε απνθνξχθσκα ηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα. Ζ πεξηνρή ηνπ
Σζνηπιίνπ δηαηεξνχζε αξθεηνχο εμηζιακηζκέλνπο πιεζπζκνχο, ηνπο Βαιαάδεο, αιιά ε
ίδξπζε ηεο ρνιήο δε θαίλεηαη λα ζπλάληεζε δπζθνιίεο, θαζψο επηρεηξνχληαλ απφ ηελ
ηζρπξή Μαθεδνληθή Αδειθφηεηα ηεο Πφιεο, ε νπνία ρξεκαηνδνηνχζε ηε ιεηηνπξγία ηεο.
Μάιηζηα, ζηε ζρνιή θνίηεζαλ θαη κνπζνπικάλνη καζεηέο.
Ζ επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηε
Γπηηθή Μαθεδνλία αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο Σζνηπιείνπ ρνιήο:
Μαθεδνληθφο Αγψλαο, Βαιθαληθνί Πφιεκνη, Αληαιιαγή Πιεζπζκψλ, Παγθφζκηνη Πφιεκνη,
Καηνρή θαη Δκθχιηνο είλαη ηα θπξηφηεξα γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηελ πνξεία ηεο πεξηνρήο
ηνπ Βνΐνπ Κνδάλεο θαη δηακφξθσζαλ κηα εληειψο δηαθνξεηηθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα
απφ ην 1871. Ζ ζπλερήο παξνπζία ηνπ Γπκλαζίνπ-Οηθνηξνθείνπ Σζνηπιίνπ ζην πλεπκαηηθφ
γίγλεζζαη ηνπ Βνΐνπ θαη ζηελ πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο άθεζε
έληνλν απνηχπσκα κέζσ ησλ 25 ρηιηάδσλ πεξίπνπ απνθνίησλ ηνπ. Χζηφζν, ηδηαίηεξα κεηά
ηνλ Δκθχιην θαη ην δηνγθνχκελν ξεχκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο, ε πνξεία
ηεο ρνιήο άιιαμε, ν «εζληθφο ξφινο» ηεο ππνρψξεζε, θαηαιήγνληαο ζηνλ 21ν αηψλα λα
απνηειεί αλάκλεζε ελφο αμηφινγνπ παξειζφληνο κηαο θπξίσο αγξνηνθηελνηξνθηθήο
πεξηνρήο, δίρσο κεγάια αζηηθά θέληξα, ζηελ νπνία ιεηηνχξγεζε σο ελνπνηεηηθφο
παξάγνληαο. Ζ ζπκβνιή ηεο ζε εζληθφ επίπεδν αληαλαθιάηαη ζηε δηαηήξεζε θαη
ηζρπξνπνίεζε ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνΐνπ θαη ηεο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαξαγκέλνπ 20νπ αηψλα. Σαπηφρξνλα, ε
ιεηηνπξγία ηεο απνηειεί δηαρξνληθφ παξάδεηγκα πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ζπιινγηθή επεκεξία.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Γπκλάζην-Οηθνηξνθείν Σζνηπιίνπ, Γπηηθή Μαθεδνλία,
θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί, εζληθή ηαπηφηεηα

Ζ παξνπζία ησλ Παηδαγσγηθώλ Αθαδεκηώλ ζηελ αλώηεξε εθπαίδεπζε ηεο
Βνξείνπ Διιάδαο: από κηα «απζηεξή» εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ζηελ
«ηδαληθή» εμσηεξηθή εηθόλα
Καξαθύιιεο Σ. Αζαλάζηνο
Καζεγεηήο Π.Σ.Γ.Δ./Γ.Π.Θ.
akarafil@eled.duth.gr
Οη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηαδηαθά απφ ην 1933 κε ην Ν.
5802. Ζ επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ ηα θαζηζηνχζε αλψηεξεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
δηεηνχο θνίηεζεο. Ήηαλ ηα πξψηα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο αλψηεξεο
εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνχξγεζαλ θαη ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα.
Ζ παξνπζία ησλ Π.Α. ζε πεξηθεξεηαθέο πφιεηο ζπλδεφηαλ θπξίσο κε πνιηηηθέο παξεκβάζεηο
θαη εμππεξέηεζε ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ αηηηνιφγεζε φηη δίλνληαη επθαηξίεο γηα
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θνίηεζε ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζε καζεηέο ηεο πεξηθέξεηαο. Αζθαιψο νη πξννπηηθέο
ιεηηνπξγίαο Π.Α. ζε κηα επαξρηαθή πφιε ζα επεξέαδε θαη ηελ πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή θαη
νηθνλνκηθή ζσξάθηζε ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ ζα ζπλέβαιιε ζηελ «εζληθή ζσξάθηζε»
πφιεσλ ηεο Βνξείνπ Διιάδαο πνπ «εληνπίδνληαλ» πξνβιήκαηα εζληθήο ηαπηφηεηαο.
Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα «εζληθήο ζσξάθηζεο» απνηειεί ε επηινγή ηεο πφιεο ηεο
Φιψξηλαο γηα ιεηηνπξγία Π.Α. αθνχ ηδξχζεθε ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1941.
Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Π.Α. ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα απζηεξή «εζσηεξηθή» δηαδηθαζία
ειέγρνπ ησλ πάλησλ, πνπ εζηηάδεη ζηνπο εμήο άμνλεο: ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηνλ
έιεγρν ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ζπνπδαζηξηψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ, ηελ ππνβνιή ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνχ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζπνπδαζηψλ θαη
ζπνπδαζηξηψλ ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο.
Απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ (Γηεχζπλζε, ηξφπνο εηζαγσγήο,
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θαζεκεξηλφηεηα) δηαθαίλεηαη θαζαξά ε πξφζεζε ηεο ειιεληθήο
πνιηηείαο ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε νπνία απνζθνπνχζε θεληξηθά ζηε δηακφξθσζε
ελφο απζηεξνχ θαη απηαξρηθνχ δαζθάινπ ζηα πξφηππα ηεο Παιαηάο Παηδαγσγηθήο
αληίιεςεο πνπ έηζη θαη αιιηψο θπξηαξρνχζε ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη αγσγή.
Πξψηηζην θαζήθνλ ήηαλ ε επηβνιή απφ ηνλ δάζθαιν πεηζαξρίαο ζηελ ηάμε αιιά θπξίσο
ζηελ παηδηθή ςπρή ζχκθσλα κε ηελ Παηδαγσγηθή ηνπ Herbart, ν νπνίνο δελ είρε μεπεξαζηεί
αθφκε παξά ηηο πξνζπάζεηεο θνξπθαίσλ Παηδαγσγψλ ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20νπ
αηψλα.
Πξνυπφζεζε εηζαγσγήο ζηηο Π.Α. ήηαλ ε ππνβνιή Πηζηνπνηεηηθνχ θνηλσληθψλ απφ ηνπο
ππνςήθηνπο ζπνπδαζηέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Σν κέηξν ίζρπζε
γηα δεθαεηίεο κε απνηέιεζκα λα απνθιείνληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο 18ρξνλνη καζεηέο/ηξηεο
πνπ ηα πνιηηηθά ηνπο θξνλήκαηα δελ ήηαλ αξεζηά ζηνπο θξαηνχληεο. Ζ ζεζκηθά αξκφδηεο
Αξρέο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη νη ίδηεο νη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο ήηαλ απφληεο θαη δελ
είραλ θαλέλα ιφγν ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία.
Ζ «εμσηεξηθή εηθφλα» ησλ Π.Α. ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζίαζε κηαο «ηδαληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο» πνπ πξνζθέξεη ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε. Πξνβάιιεηαη κηα εηθφλα πνιχ
ζεκαληηθήο πξνζθνξάο ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, πνπ απνπλέεη θχξνο θαη δένο, γηα ηηο κηθξέο
εηδηθά πφιεηο. Ζ ιεηηνπξγία κηαο Π.Α. αζθαιψο θαη ήηαλ ζεκαληηθή θαη ζπλέβαιιε ζηε
ζσξάθηζε ηεο πεξηνρήο, δει. πξνζθνξά πλεπκαηηθή, θνηλσληθν-νηθνλνκηθή.
ηηο πεξηθεξεηαθέο πφιεηο δηαθξίλεηαη κηα νηθνλνκηθή θπξίσο θίλεζε, πνπ εληζρχεη ηηο
ηνπηθέο αζζεληθέο νηθνλνκίεο. Δπηπιένλ πξνζέθεξαλ «ρξπζή επθαηξία» γηα θνίηεζε ζηελ
Γ/βαζκηα εθπαίδεπζε ζε καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο θαη απφ ηα
ιεγφκελα ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Καη ην ζεκαληηθφηεξν, δεκηνχξγεζαλ νη Π.Α. ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δηεθδίθεζε ίδξπζεο
Παλεπηζηεκίσλ ζηε Βφξεην Διιάδα, πνπ φλησο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επφκελν ρξφλν
(Θξάθεο θαη Γ. Μαθεδνλίαο).
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο, εθπαίδεπζε δαζθάισλ, αλψηεξε
εθπαίδεπζε
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Ζ εθπαίδεπζε ησλ Αξκαλόθσλσλ (Βιαρόθσλσλ) Διιήλσλ ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο Καζηνξηάο θαηά ηνλ 19ν αηώλα κέρξη ηελ απειεπζέξσζή
ηεο (1912)
Κνγθνύιε Πειαγία
Μεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα, Δληεηαικέλε δηδάζθνπζα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ΔΚΠΑ
pelagia_kogouli@yahoo.gr
Ζ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή πξνζθνξά ησλ Αξκάλσλ (Βιαρφθσλσλ Διιήλσλ) ζηνλ
Διιεληζκφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη επξέσο γλσζηή. Πνιινί θαη πνηθίινη είλαη νη
παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα ρσξηά
θαη ηνπο Αξκαλφθσλνπο νηθηζκνχο. ηφρνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ Αξκαλφθσλσλ (Βιαρφθσλσλ) Διιήλσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Καζηνξηάο,
φπσο απηή δηακνξθψζεθε θαηά ηνλ 19ν αηψλα κέρξη θαη ην 1912 πνπ απειεπζεξψζεθε κέζα
ζηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξίγπξν ηεο επνρήο. Ζ πξνηεηλφκελε πξνο έληαμε ζεκαηηθή
ελφηεηα ηεο παξνχζαο εηζήγεζε είλαη ε εθπαίδεπζε. Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο
εηζήγεζεο αθνινπζείηαη ε ηζηνξηθνθξηηηθή κέζνδνο κε ηελ παξάιιειε εξκελεπηηθή αλάιπζε
θαη θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη κάιηζηα εληφο ηνπ ρσξνρξνληθνχ πιαηζίνπ. Σέινο,
είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά νη
δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ππήξραλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Καζηνξηάο, ηα ζρνιεία πνπ
ππήξραλ ζηνπο αξκαληθνχο νηθηζκνχο, νη καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ εθεί, ε δηάξζξσζε ηεο
εθπαίδεπζεο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: εθπαίδεπζε αξκαλφθσλσλ, πεξηθέξεηα Καζηνξηάο, 19νο αηψλαο

Ζ εθθιεζηαζηηθή θαη εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ αιιόγισζζσλ
πιεζπζκώλ κέζα από ηηο εθζέζεηο ησλ Μεηξνπνιηηώλ Φιώξηλαο θαη
Καζηνξηάο ην 1920
Ληάπε ηπιηαλή
Φηιφινγνο, MSc Παλ/κίνπ Γπη. Μαθεδνλίαο
stelliap30@yahoo.gr
Ζ εηζήγεζε αθνξά ηελ εθθιεζηαζηηθή θαη εθπαηδεπηηθή εηθφλα ησλ Μεηξνπφιεσλ
Μνγιελψλ θαη Φισξίλεο θαη Καζηνξηάο γηα ην έηνο 1920 κε έκθαζε ζηνπο αιιφγισζζνπο
πιεζπζκνχο κέζα απφ ηηο εθζέζεηο ησλ Μεηξνπνιηηψλ απφ ην αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ
Δμσηεξηθψλ. ζνλ αθνξά ηα εθθιεζηαζηηθά παξνπζηάδνληαη πίλαθεο κε ηα ρσξηά θάζε
εθθιεζηαζηηθήο πεξηθέξεηαο, ηνλ αξηζκφ θαη ηα νλφκαηα ησλ ηεξέσλ ,ην θπξίαξρν γισζζηθφ
ηδίσκα (Διιελφθσλνη, ιαβφθσλνη, Βιαρφθσλνη, Αιβαλφθσλνη) θαη απνηππψλεηαη ε
κέξηκλα ησλ Μεηξνπνιηηψλ γηα ηα ιαβφθσλα ρσξηά. ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε νη
κεηξνπνιίηεο πεξηγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηα ζιαβφθσλα ρσξηά σο πξνο ηα ζρνιηθά
θηήξηα, ηα δηδαθηηθά βηβιία, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δαζθάισλ θαη ηελ κέξηκλα ηνπ θξάηνπο
γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα ρσξηά απηά, ελψ θαηαγξάθνληαη θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ εμειιεληζκφ
ησλ ζιαβνθψλσλ. Χο εξεπλεηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηζηνξηθή-εξκελεπηηθή
κέζνδνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πεγψλ.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: ιαβφθσλνη, ηεξείο, Μεηξνπνιίηεο, ζρνιεία, Γπηηθή Μαθεδνλία,
Μεζνπφιεκνο, εμειιεληζκφο
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Σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα
Οη ειιεληθέο ηνπηθέο κνπζηθέο παξαδόζεηο ζην κάζεκα «Παηδηθό
Σξαγνύδη» ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Νεπηαγσγώλ Φιώξηλαο:
πξσηνηππία ή αλαγθαηόηεηα;
Αλδξόλνγινπ Ησάλλεο
Γηδάθηνξαο, νιίζη θηζάξαο-Μνπζηθνιφγνο
Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ζηε ρνιή Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
iandronoglou@yahoo.gr
Δπίθεληξν ηνπ καζήκαηνο «Παηδηθφ Σξαγνχδη θαη δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο εθαξκνγέο ζηελ
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε» απνηειεί ε γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ κε ηελ Διιεληθή Γεκψδε
Μνπζηθή Παξάδνζε θαη εηδηθφηεξα κε ειιεληθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα πνπ κπoξνχλ λα
εξκελεπζνχλ ή λα αθνπζηνχλ απφ καζεηέο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.
Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ πεξηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο κνπζηθήο αλάιπζεο θαη επηηέιεζεο
αιιά κειεηάηαη ην γεληθφηεξν ηζηνξηθφ, θνηλσληνινγηθφ, πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν ηνπ
εθάζηνηε ηξαγνπδηνχ.
Απφ ηα σο άλσ πξνθχπηνπλ δηάθνξα εξσηήκαηα φπσο πνηα ε ζεκαζία ηεο γλσξηκίαο κε ηελ
ειιεληθή δεκψδε κνπζηθή παξάδνζε ζηα πιαίζηα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη πψο
βνεζά ε κειέηε ηνπ γεληθφηεξνπ ζπγθείκελνπ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εθάζηνηε ηξαγνπδηνχ;
Δλ ηέιεη γηαηί απηή ε θαηεχζπλζε ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί επηθαηξνπνηεκέλε
ζχκθσλα κε ηηο ζπγθαηξηλέο δηαπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε.
Ζ παξνχζα εηζήγεζε επηρεηξεί λα θαιχςεη ηα σο άλσ δηδαθηηθά θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
φπσο θαη λα αλαδείμεη, ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα δηδαζθφκελα καζήκαηα, ηα θαηλνηφκα
ζηνηρεία πνπ πξνηείλνπκε.
Λέμεηο, θξάζεη - θιεηδηά: Διιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή, παηδηθφ ηξαγνχδη, θνηλσλία,
εθπαίδεπζε, δηαπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο
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Απόςεηο λεπηαγσγώλ γηα ηε δηαδηθηπαθή επηκόξθσζή ηνπο ζηε
δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο/ μέλεο γιώζζαο ζε καζεηέο
πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε κεηαλαζηεπηηθό/ πξνζθπγηθό πξνθίι
Βατξηλνύ Κσλζηαληία
πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ΠΔ60 ΠΔΚΔ Γπη. Μαθεδνλίαο
vairinou@sch.gr
Μαξδίξεο Θνδσξήο
Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Γπη. Μαθεδνλίαο
dmgram@sch.gr
Οη πνηθίιεο κνξθέο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληεινχλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ζ
παξνπζία καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κε κεηαλαζηεπηηθφ/ πξνζθπγηθφ πξνθίι ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δεκηνχξγεζε ηελ αλαγθαηφηεηα νξγάλσζεο
επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απηψλ ησλ καζεηψλ ζηηο
ζρνιηθέο ηάμεηο. Με πξσηνβνπιία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο νξγαλψζεθε έλαο δηαδηθηπαθφο θχθινο ζεκηλαξίσλ. ‟ απηφ ην πιαίζην
ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ην εκηλάξην εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ60: Γηδαζθαιία ηεο
ειιεληθήο σο δεχηεξεο/ μέλεο γιψζζαο ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε κεηαλαζηεπηηθφ/
πξνζθπγηθφ πξνθίι. Σν ζεκηλάξην είρε δηάξθεηα 20 ψξεο θαη πινπνηήζεθε κε αζχγρξνλεο
δηαδηθηπαθέο δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2021. Δπηιέρζεθε απηή ε κνξθή
επηκφξθσζεο, θαζψο επέηξεπε, ελ κέζσ ηεο ζπγθπξίαο ηεο παλδεκίαο covid-19, αθελφο ηελ
πξφζβαζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλέρηζε ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ θαη αθεηέξνπ ηελ
απηνξξπζκηδφκελε απηνκφξθσζε ησλ λεπηαγσγψλ.
Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα απνηππσζνχλ νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ
λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθηπαθή επηκφξθσζή ηνπο ζην εκηλάξην εθπαηδεπηηθψλ
ΠΔ60: Γηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/ μέλεο γιψζζαο ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο
ειηθίαο κε κεηαλαζηεπηηθφ/ πξνζθπγηθφ πξνθίι. Δηδηθφηεξα επηρεηξείηαη λα απνηππσζνχλ νη
απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ην ηερληθφ κέξνο ηνπ
ζεκηλαξίνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ, ηε κεζνδνινγία ηνπ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε
ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ επηκνξθψηξηα, ηε ζπκβνιή ηνπ ζεκηλαξίνπ ζην κεηαζρεκαηηζκφ
ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο
δεχηεξεο/ μέλεο γιψζζαο ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε κεηαλαζηεπηηθφ/ πξνζθπγηθφ
πξνθίι, ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ, ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη
ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο βειηίσζήο ηνπ.
Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πεξηείρε θιεηζηέο θαη αλνηρηέο
εξσηήζεηο θαη αλαιχνληαη ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά. Γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε
ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη δείθηεο ζπρλνηηθψλ θαηαλνκψλ.
Δλψ ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο αλάιπζεο
πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αλαδεηθλχεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ λεπηαγσγψλ απφ ηελ νξγάλσζε θαη ην ηερληθφ κέξνο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ην
πεξηερφκελν ηνπ, ηε κεζνδνινγία ηνπ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηελ
επηκνξθψηξηα, ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, ηε ζπκβνιή
ηνπ ζεκηλαξίνπ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ ηνπο
ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/ μέλεο γιψζζαο ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο
κε κεηαλαζηεπηηθφ/ πξνζθπγηθφ πξνθίι, ηδηαίηεξα ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ κεζνδνινγηθψλ
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πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Σέινο ε επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ
ζεκηλαξίνπ, ε επέθηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη ζε άιιεο καζεζηαθέο πεξηνρέο θαη ν
εκπινπηηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ κε ζχγρξνλεο, είηε δηαδηθηπαθέο είηε δηα δψζεο
δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο επηκνξθσηηθέο
δξάζεηο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Γηαδηθηπαθή επηκφξθσζε, Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, Γεχηεξε/
μέλε γιψζζα.

ρνιηθέο δξάζεηο γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 200 εηώλ από ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ
1821 σο άζθεζε ησλ καζεηώλ ζηελ πνιηηεηόηεηα: Σν παξάδεηγκα ηεο
δεκηνπξγίαο Δπεηεηαθνύ Φεθηαθνύ Μαζεηηθνύ Πεξηνδηθνύ γηα ην 1821
ζηελ Έθηε Γεκνηηθνύ
Μνύζηνπ- Μπισλά Όιγα
Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70, Γξ Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο
mousiou.olga@gmail.com
ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηε θηινζνθία, ηηο βαζηθέο αξρέο θαη νξηζκέλα
αξρηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δέζκεο ζρνιηθψλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ
ενξηαζκνχ ησλ 200 εηψλ απφ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ η2‟ ηάμε ηνπ 6 νπ Οινήκεξνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φιψξηλαο «Ίσλ Γξαγνχκεο» ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 20202021, κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία Δπεηεηαθνύ Φεθηαθνύ Μαζεηηθνύ Πεξηνδηθνύ γηα ην
1821 ζηελ Έθηε Γεκνηηθνχ, σο άζθεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ ελεξγφ πνιηηεηόηεηα,
εθφζνλ ε γλψζε γηα ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, νη απφπεηξεο εξκελείαο ηνπ θαη ν αλαζηνραζκφο
ησλ πηπρψλ ηεο ηζηνξίαο απνηεινχλ αθνξκέο γηα κηα ζπκβνιηθή, αιιά θαη νπζηαζηηθή,
εκπινθή ησλ παηδηψλ ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη.
Ζ παξαγσγή ηνπ Δπεηεηαθνχ ηεχρνπο γηα ην 1821 απνηειεί κέξνο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο
γηα ηελ έθδνζε ηνπ Φεθηαθνχ Μαζεηηθνχ Πεξηνδηθνχ «School-Eco-Μπξκεγθόηξππα» ηεο
πξναλαθεξζείζαο η2‟ ηάμεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2020-2021, φπνπ ζπλνιηθά
δεκηνπξγήζεθαλ πέληε (5) ηεχρε ησλ 50-60 ζειίδσλ ην θαζέλα απφ ηνπο 22 καζεηέο ηεο
ηάμεο (15 αγφξηα θαη 7 θνξίηζηα). Σν ζπγθεθξηκέλν Μαζεηηθφ Πεξηνδηθφ έρεη πνιιαπινχο
γισζζηθνχο, γλσζηηθνχο θαη επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο: πνιπγξακκαηηζκφ, ςεθηαθφ,
πνιηηηζκηθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη θξηηηθφ εγγξακκαηηζκφ, κε ηαπηφρξνλε επηθέληξσζε ζηελ
πνιηηεηφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηα ηξέρνληα δεηήκαηα ηεο ηνπηθήο θαη ηεο
επξχηεξεο θνηλσλίαο.
ην Δπεηεηαθφ ηεχρνο γηα ην 1821 ε άζθεζε ζηελ πνιηηεηφηεηα έρεη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα,
ελψ νη ζηφρνη εμεηδηθεχνληαη:
1. ηελ πξνζέγγηζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο δηεξεχλεζεο
θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ.
2. ηελ απφθηεζε αμηψλ κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζε ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο
Ηζηνξίαο καο.
3. ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο καο θαη ζηε ζπκβνιή φισλ καο ζηε
δηακφξθσζε ζπιινγηθνχ νξάκαηνο γηα ην κέιινλ ηεο παηξίδαο καο.
Σα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κέζα απφ ηελ παξνχζα δξάζε είλαη νη καζεηέο:
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1. Να κπνξνχλ λα αλαπαξάγνπλ ιεθηηθά θαη εηθαζηηθά ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηνπ 1821.
2. Να εκβαζχλνπλ θξηηηθά ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ζηηο επηινγέο ησλ πξσηαγσληζηψλ –
εξψσλ, ψζηε λα αληινχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο δξάζε.
3. Να απνθηήζνπλ κέζα απφ βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βαζηθέο αμίεο θαη έλλνηεο ηεο
εζληθήο ζπλείδεζεο, φπσο ε έλλνηα ηεο παηξίδαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο
ζπλεξγαζίαο, ηεο θνηλσλίαο αιιειεγγχεο, θιπ.
4. Να αζθεζνχλ ζηε δηαηχπσζε δεκφζηνπ ιφγνπ θαη ηα θείκελα θη νη δεκηνπξγίεο ηνπο λα
απνθηήζνπλ επηθνηλσληαθή ζηφρεπζε θαη πξνζηηζέκελε αμία.
5. Να γίλνπλ νη ίδηνη έλα θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο, θαζψο ην επεμεξγάδνληαη θαη σο κηθξνί
εξεπλεηέο – ηζηνξηθνί λα ην παξνπζηάδνπλ ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία.
6. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο παξαγσγήο πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ (άξζξα, ξεπνξηάδ,
έξεπλεο, δηεγήκαηα, θιπ.) θαη παξαγσγήο εηθαζηηθψλ δεκηνπξγηψλ.
Μεζνδνινγία
Ζ έθδνζε ηνπ Δπεηεηαθνχ ηεχρνπο, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ αλαινγηθά φινη νη δηδάζθνληεο
εθπαηδεπηηθνί ηεο ηάμεο, πινπνηήζεθε σο νινθιεξσκέλν ρέδην Δξγαζίαο (project) κε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 κέζα απφ ηα καζήκαηα ηεο Ηζηνξίαο,
ηεο Γιψζζαο, ηεο Λνγνηερλίαο, ησλ Δηθαζηηθψλ, ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ θαη ηεο Μνπζηθήο.
Τηνζεηήζεθε ε Γηεξεπλεηηθή Μέζνδνο επεμεξγαζίαο ηεο χιεο κέζσ ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη ε
Οκαδνζπλεξγαηηθή Μέζνδνο επεμεξγαζίαο ησλ ζεκάησλ. Κπξίαξρε ππήξμε ε
Αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, δειαδή ε εζηίαζε ζηνπο ήξσεο, αιιά θαη ηνπο απινχο
αλζξψπνπο ηεο ηζηνξίαο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε δεκηνπξγία ησλ ηζηνξηθψλ
επηηεπγκάησλ.
Οη Θεκαηηθνί άμνλεο ηνπ ηεχρνπο πεξηιακβάλνπλ:
Άξζξα, θείκελα αλαζηνραζκνχ, έξεπλεο, επηζηνιέο θαη βησκαηηθά θείκελα, παξνπζίαζε θαη
θξηηηθή ηαηληψλ, ινγνηερληθά θείκελα (ρξνλνγξάθεκα, πνηήκαηα, ζχληνκα δηεγήκαηα,
κνλφινγνο), γεινηνγξαθίεο θαη θφκηθο, θσηνγξαθίεο, πίλαθεο κεγάισλ δσγξάθσλ γηα ην
1821, εηθαζηηθά έξγα ησλ παηδηψλ (δσγξαθηέο θαη ζθίηζα), παηρλίδηα γηα παηδηά
(ζηαπξφιεμα, θξππηφιεμα, αθξνζηηρίδεο), Δπρέο θαη κελχκαηα γηα ηελ Δπέηεην ζηα αγγιηθά,
ζηα γαιιηθά θαη ζηα γεξκαληθά.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Πνιηηεηφηεηα, Μαζεηηθφ έληππν-πεξηνδηθφ, Γεκνηηθφ ρνιείν,
Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ρέδην Δξγαζίαο (project), Γηεξεπλεηηθή θαη Οκαδνζπλεξγαηηθή
Μέζνδνο
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Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε Φιώξηλα σο παξάγνληεο αιιαγώλ: Ζ ζπκβνιή ησλ
ΣΠΔ ζηελ απνζαθήληζε γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ ζε καζεηέο Σ’ Γεκνηηθνύ
θαη θνηηεηέο ΠΣΓΔ
νιάθεο Γεκήηξηνο
Τπνςήθηνο Γηδάθησξ ΑΠΘ,
Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο,
Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία
dimsolakis@gmail.com
H νηθνδφκεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο γίλεηαη κέζα απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο θαη
πιαίζηα, φπνπ ν καζεηήο θαηαλνεί βάζεη ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζην αθεξεκέλν θαη ην
ζπγθεθξηκέλν, κε πνιιαπιά νθέιε ζε γλσζηηθφ, κεηαγλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν.
Σα καζεκαηηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν πάληα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηα βαζηθά καζήκαηα
ηνπ ζρνιείνπ. Δμειηζζφκελν κεηαζρεκαηίδεη ηφζν ηε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηερλνινγία
φζν θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κε απηή. Σν Παλεπηζηήκην θαη ε αθαδεκατθή
έξεπλα έρεη ζπλδξάκεη θαηά πνιχ ζηελ έληαμε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζην ζρνιείν, θαη θπξίσο
ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο. ηελ παξνχζα
εηζήγεζε κειεηάηαη ρξνληθά ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη δίλεηαη έκθαζε ζηε
ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ην ζρνιείν ζηελ εθαξκνγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ
κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ Φιψξηλα. Παξνπζηάδεηαη έλα εξεπλεηηθφ παξάδεηγκα κε αμηνπνίεζε
ησλ Απηηθψλ Γηεπαθψλ πνπ «θεξδίδνπλ έδαθνο» σο εθπαηδεπηηθφ κέζν. Οη Απηηθέο
Γηεπαθέο αθνξνχλ ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο Δλζψκαηεο Μάζεζεο, φπνπ ππνγξακκίδεηαη ε
ζεκαληηθφηεηα ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο θαη θίλεζεο ζηελ θαηάθηεζε ηεο κάζεζεο.
Όζηεξα απφ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ θαη αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο
βηβιηνγξαθίαο, εθαξκφζηεθε έλα ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Απηηθψλ Γηεπαθψλ,
φπνπ πξνσζείηαη ε Δλζψκαηε Μάζεζε, γηα ηε ιχζε ηεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο, πνπ
πηζαλά ππάξρεη ζε καζεηέο Σ ηάμεο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Φιψξηλαο, θαζψο θαη ζε
θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΣΓΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο σο πξνο ηε ζρέζε εκβαδνχ θαη πεξηκέηξνπ. Οη απαηηήζεηο θαη ην
επίπεδν δπζθνιίαο πξνζαξκφζηεθαλ ζην επίπεδν ηνπ θάζε δείγκαηνο Με ηε ζηαηηζηηθή
αλάιπζε πνπ δηεμάρζεθε ζην πξφγξακκα SPSS, έγηλε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ δχν
δεηγκάησλ θαη ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο, πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ ηεο
πξνηίκεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ λέσλ απηψλ ηερλνινγηψλ ζηηο δχν θαηεγνξίεο ζηηο
νπνίεο εθαξκφζηεθε ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ηέινο, παξαηίζεηαη ε
ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, φπνπ δξνκνινγείηαη ην πιαίζην θάησ απφ ην νπνίν απηφ ην
πεδίν ηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε θαη
επξχηεξε νηθνδφκεζε ηεο γεσκεηξηθήο γλψζεο θαη ζθέςεο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Σ.Π.Δ., Πεξίκεηξνο, Δκβαδφλ, Scratch, Απηηθέο Γηεπαθέο,
Δλζψκαηε Μάζεζε
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Ζ Αγγεηνπιαζηηθή Σέρλε ζηελ Φιώξηλα θαη ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε
ησλ δξάζεσλ ηεο
Σακνπηζέιεο Νηθόιανο
Μέινο Δ.Γ.Η.Π. ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Δηθαζηηθψλ Μαζεκάησλ ζηελ ρνιή Κνηλσληθψλ θαη
Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ Φιψξηλαο
ntamoutselis@uowm.gr
Ζ ηέρλε ησλ «Σζνπθαιάδσλ» θαη ησλ πήιηλσλ αγγείσλ ζηελ Φιψξηλα. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο- πξφηαζεο, αγγίδεη ηα πεδία κε ηζηνξηθφ, αξραηνινγηθφ θαη ιανγξαθηθφ ελδηαθέξνλ
κε έκθαζε ηηο εθαξκνζκέλεο ηέρλεο, ηελ αηζζεηηθή, ηνλ πνιηηηζκφ θαη εηδηθά ην πεδίν ηεο
αμηνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο Αγγεηνπιαζηηθήο ηέρλεο ζηελ παηδαγσγηθή κε δηδαθηηθέο
πξνηάζεηο- εθπαηδεπηηθά κνληέια, πξνζαξκνζκέλα ζηηο δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, αγθαιηάδεη ηηο κνξθέο ησλ αλζξψπηλσλ εθθξάζεσλ- δξάζεσλ ζε
ηνπηθφ επίπεδν, εληνπίδνληαο ηηο ζπληερλίεο ησλ κειψλ ηεο Αγγεηνπιαζηηθήο ηέρλεο, πνπ
ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο θαη γεσγξαθηθήο ηδηνκνξθίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ηφπνπ,
εθκεηαιιεχηεθαλ ζην κέγηζην βαζκφ ηα θπζηθά πιηθά γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα
εθθξαζηνχλ κέζα απφ ηα ρξεζηηθά αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο πνπ θαηαζθεχαδαλ.
Πξφθεηηαη γηα εθθξάζεηο ηεο Πξνβηνκεραληθήο πεξηφδνπ ζην πεδίν ηεο ιατθήο ηέρλεο πνπ
έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο ηνπντζηνξίαο, θαη είραλ άκεζε ζρέζε θαη ζχλδεζε
κε:
α) Σελ Οηθνλνκία, ζηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ηελ δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ππαίζξηα εξγαζηήξηα.
β) Σνλ Πνιηηηζκφ, πνπ αθνξά ηηο εθθξάζεηο δηα κέζσ ηεο κεηαπνίεζε ελφο πιηθνχ, ηελ
κνξθνπιαζηηθή δηακφξθσζε ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηελ αηζζεηηθή δηαθνζκεηηθή θαη ηελ
αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κνξθήο ηνπο
γ) Σελ Παξάδνζε, ηα ήζε - έζηκα κε βάζε ηελ ζχλδεζή ηνπο ζην πεδίν ηεο ιανγξαθίαο
δ) Σελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ
Ζ παξάδνζε ηεο Αγγεηνπιαζηηθήο ηέρλεο ζε ηνπηθφ επίπεδν έρεη ζπλδεζεί κε αληίζηνηρεο
εθθξάζεηο απφ ηελ πεξίνδν ηεο αξραηφηεηαο, θαζψο είλαη δηαπηζησκέλα φηη ιεηηνπξγνχζαλ
ππαίζξηα εξγαζηήξηα παξαγσγήο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ. Απηέο νη δξάζεηο δελ ζηακάηεζαλ ζε
θακία πεξίνδν, θαζψο νη ηερληθέο θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ κε ηελ
παξαγσγή ρξεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ δελ άιιαμε θαη ην ραξαθηήξα ησλ εθθξάζεσλ ζηελ
πνξεία ηνπ ρξφλνπ.
Παξαθνινπζνχκε ηελ πνξεία ησλ επψλπκσλ θαη αλψλπκσλ «Σζνπθαιάδσλ» ηεο Φιψξηλαο,
ησλ παξαδνζηαθψλ αγγεηνπιαζηψλ, ησλ ιατθψλ θαιιηηερλψλ κέζα απφ ηηο νηθνγελεηαθέο
ηνπο αθνινπζίεο θαη θαηαγξάθνπκε ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα θαηεξγαζίαο ησλ θπζηθψλ
πιηθψλ, ηελ δηαδηθαζία κνξθνπνίεζεο θαη αηζζεηηθήο ησλ αληηθεηκέλσλ κε βάζε ηνλ
παξαδνζηαθφ εμνπιηζκφ, εξγαιεία θαη κέζα, κε άμνλα ηελ πξνβηνκεραληθή πεξίνδν.
Απφ ηηο γξαπηέο, πξνθνξηθέο θαη νπηηθέο καξηπξίεο - πεγέο, απφ ηα ελαπνκείλαληα δείγκαηα
πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο απφ δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο, ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ
ηζηνξηθή, πνιηηηζηηθή – ιανγξαθηθή δηαδξνκή ησλ αλζξψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην
πεδίν ηεο αγγεηνπιαζηηθήο ηέρλεο, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν, ιίγν πξηλ θαη κεηά ηελ
απειεπζέξσζε απφ ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο,
κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα.
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Σελ ηειεπηαία πεξίνδν παξαηεξήζεθε κηα απφηνκε αιιαγή ζηελ επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηνπνίεζε θαη κεηεμέιημε ηεο πνξείαο ησλ νκάδσλ ηεο Αγγεηνπιαζηηθήο ηέρλεο.
Παξαηεξήζεθε κηα θακπή ζηελ φιε πνξεία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ επαγγεικαηηθψλ
εθθξάζεσλ θαη ηεο κεηάβαζεο, ζε κηα λέα επνρή πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ απνρψξεζε
ησλ θαηνρηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο.
Σν απνηέιεζκα ησλ ζπγθξνχζεσλ, ε θαηαζηξνθή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ εθηάζεσλ εγθαηαζηάζεσλ, ην κηθξφ δείγκα πνπ απέκεηλε κεηέπεηηα λα ζπληεξεί ηηο εθθξάζεηο θαη ηηο
αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νη πεξηνξηζκνί ελ κέζσ ησλ εκθπιηαθψλ
θαη κεηαεκθπιηαθψλ ζπγθξνχζεσλ, ησλ εζσηεξηθψλ κεηαθηλήζεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ
θαηά ηελ δηάξθεηα, δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα κεησζεί ε δήηεζε θαη ε παξαγσγή.
Σα παξαπάλσ γεγνλφηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ κεραληζκψλ δηακφξθσζεο
ζπκπεξηθνξψλ, ηεο δεκηνπξγίαο εληππψζεσλ θαη αηζζεηηθψλ εθθξάζεσλ ζην επξχηεξν
πιαίζην ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσληθν πνιηηηζηηθήο εηθφλαο ηδηαίηεξα ηελ δεθαεηία
ηνπ 70, γηα λα απαιιαγεί ε πφιε απφ πξφηππα θαη επεξεαζκνχο ηνπ παξειζφληνο,
πξνεξρφκελνη απφ ηελ πεδηάδα ηεο Πειαγνλίαο, αλάγθαζε ηνπο ιηγνζηνχο δεκηνπξγνχο λα
ζηακαηήζνπλ νξηζηηθά ηελ παξαγσγή ηνπο θαη λα θιείζνπλ ηα εξγαζηήξηα ηνπο.

Ιςτορική εξέλιξη, Δημοτικιςμόσ, μεταρρυθμίςεισ,
γλωςςικέσ μειονότητεσ
Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε: ε πξνώζεζε ηεο
γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία
Κεπνπξνπνύινπ Γεσξγία
Τπφηξνθνο ΗΚΤ, Μεηαδηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο, ΠΓΜ
georgkip@yahoo.com

Μέιθνπ Αηθαηεξίλε
Καζεγήηξηα, ΠΓΜ, ρνιή Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Γεσπνλίαο
kmelfou@uowm.gr
Ζ αγξνηηθή θνηλφηεηα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο θνηλσλίαο
πνπ δξα θαη επηδξά. Πξφθεηηαη γηα κία θνηλφηεηα, ε νπνία πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζηεί θαη λα
δηαπξαγκαηεπηεί ηνπο φξνπο έληαμήο ηεο ζηελ θνηλσλία, φπσο απηή δηακνξθψζεθε κεηά ην
θίλεκα ζην Γνπδί ην 1909 θαη φπσο ηελ νξακαηίζηεθε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο κέζα απφ ηηο
απνθάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ ηελ πεξίνδν 1911-1932. Οη ξηδνζπαζηηθέο απνθάζεηο ησλ
θπβεξλήζεσλ ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη ε λεσηεξηθφηεηά ηνπο νδήγεζαλ ζηνλ
θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηελ Διιάδα. Σα λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα
θαη νη λφκνη ηνπ 1911 θαη ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ μεθίλεζε ήδε απφ ην 1913
ζπλπθαίλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο δπλακηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ αγξνηηθνχ ειιεληθνχ
πιεζπζκνχ θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Με ηελ εθπαηδεπηηθή
κεηαξξχζκηζε αιιά θαη κε ηε ζπλερηδφκελε κέξηκλα γηα ηε γεσξγηθή εθπαίδεπζε ζηε ρψξα
ην πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ έρεη απνθηήζεη θαη έλα ηερληθφ θαη
πξαθηηθφ πεξηερφκελν. Ζ παξνχζα εηζήγεζε ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη ηηο απνθάζεηο ηνπ
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Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ πνπ πξνψζεζαλ θαη ελίζρπζαλ ηε γεσξγηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα
θαη εηδηθφηεξα ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: αγξνηηθφο ρψξνο, γεσξγηθή εθπαίδεπζε, Διεπζέξηνο Βεληδέινο,
Γπηηθή Μαθεδνλία

Μέζα από ηα δηθά ηνπο κάηηα: ιαβνθσλία θαη εθπαίδεπζε θαηά ηα έηε
1945- 1970 ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ λνκνύ Φιώξηλαο
Κνπηξνπκπά Δηξήλε
Φηιφινγνο ΑΠΘ, MSc Γισζζνινγίαο ΔΑΠ
kmeirini123@gmail.com
Ζ εξγαζία ζηεξίδεηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη ζηελ αλάιπζε πξνθνξηθψλ απζεληηθψλ
καξηπξηψλ ζιαβφθσλσλ θαη κε απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο ζρεηηθά κε ηελ
παξνπζία ηνπ ζιαβηθνχ ηδηψκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ
εθαξκφδνληαλ θαηά ηα έηε 1945- 1970. Ζ έξεπλα είλαη κηθξνχ βειελεθνχο, πεξηιακβάλεη
δψδεθα (12) εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε ηέζζεξηο (4) αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο,
δηάξθεηαο ηξηψλ (3) έσο δέθα (10) πεξίπνπ ιεπηψλ, ε θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ
κηα εθπαηδεπηηθφ θαη νη ππφινηπεο απφ καζεηέο/ηξηεο. Απηφο ν ηξφπνο ζπγθέληξσζεο ησλ
δεδνκέλσλ επηιέρζεθε σο θαηάιιεινο, θαζψο επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε θαηάζεζε
αλακλήζεσλ. Ζ ειηθία ησλ πιεξνθνξεηψλ θπκαίλεηαη αλάκεζα ζηα 59 έσο ηα 82 έηε. Οη
ζπλεληεχμεηο ιφγσ ηεο παλδεκηθήο θαηάζηαζεο ηελ νπνία δηαλχνπκε δηελεξγήζεθαλ είηε
ηειεθσληθά κε παξάιιειε ερνγξάθεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα είηε ερνγξαθήζεθαλ απφ
ζπγγελείο ησλ πιεξνθνξεηψλ θαη ζηάιζεθαλ ζηελ εξεπλήηξηα.
ζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο θαη αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ, νη απνκαγλεηνθσλεκέλεο
ζπλεληεχμεηο ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε δχν θξηηήξηα. Σν πξψην ζπλαξηάηαη κε ηελ ειηθία θαη
ηα έηε θνίηεζεο ή εξγαζίαο. Σν δεχηεξν ζπλαξηάηαη κε ηνπο ζηφρνπο νη νπνίνη είλαη: 1) λα
δηεξεπλεζνχλ νη εκπεηξίεο ησλ ζιαβφθσλσλ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ηδηψκαηνο ζην
εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, 2) λα αλαδπζεί ν ηξφπνο πξφζιεςεο ηεο ζιαβνθσλίαο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηε κεξηά ησλ κε ζιαβφθσλσλ (καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ)
θαη 3) λα αλαδπζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπ επίζεκνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο ειιελνθσλίαο.
Χο κέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθε ε ηζηνξηθή, πνηνηηθή αλάιπζε
πεξηερνκέλνπ, θαζψο έγηλε δηαζηαχξσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο
κε ηζηνξηθέο γξαπηέο πεγέο (Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, Ηζηνξηθφ Αξρείν Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ, εθζέζεηο Δπηζεσξεηψλ), κε ηε ζρεηηθή ειιελφγισζζε θαη μελφγισζζε
βηβιηνγξαθία, κε ηνλ Σχπν ηεο Δπνρήο κε καξηπξίεο ζεκαηλφλησλ πξνζψπσλ πνπ
ελεπιάθεζαλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε θαηά ηα ππφ έξεπλα έηε (Αξρείν Φίιηππνπ Γξαγνχκε). Ζ
ζεκαζία ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζην φηη ιακβάλεη ππφςε ηελ νπηηθή ησλ ίδησλ ησλ νκηιεηψλ,
ηηο «αθαλείο πιεηνςεθίεο» θαη πξνζεγγίδεη ηελ «Ηζηνξία απφ ηα θάησ».
Αξρηθά, θαηαηίζεληαη θάπνηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηηο κεηνλνηηθέο γιψζζεο ζηελ Διιάδα
θαη εηδηθφηεξα γηα ην ζιαβηθφ ηδίσκα ζηελ πεξηνρή ηεο Βνξεηνδπηηθήο Μαθεδνλίαο. ηε
ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρέζε ηνπ ζιαβηθνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ εηψλ 1945- 1970. Σέινο, παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία κεζνδνινγίαο θαη νη
ζηφρνη, γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ απνζπαζκάησλ θαη εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα.
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πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη: ε απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζιαβηθνχ ηδηψκαηνο ζην
εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο ειιελνθσλίαο θαη ηεο ειιεληθήο
ζπλείδεζεο, παξφιν πνπ ην ηδίσκα αμηνπνηνχληαλ θάπνηεο θνξέο ζηα ζρνιηθά δηαιείκκαηα.
Οη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ απζηεξνί θαη δελ επέηξεπαλ ηε ρξήζε ηνπ ηδηψκαηνο. ζνλ αθνξά
ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, θαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί εζηίαδαλ ζηελ αλάγλσζε θαη
ζηε γξαθή θαη ζηα αλαγλψζκαηα κε παηξησηηθφ πεξηερφκελν θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε
θηλαηζζεηηθή κέζνδν εθκάζεζεο, ελψ ππήξρε θαη ν ζεζκφο ηνπ Δπηζεσξεηή. Σέινο,
πξνθχπηεη πσο ηα κέηξα απζηεξνπνηνχληαη θαη εληείλνληαη θαηά ηε δεχηεξε ρξνλνινγηθά
πεξίνδν εμέηαζεο (1960- 1970).
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: ζιαβηθφ ηδίσκα, ειιελνθσλία, εθπαίδεπζε- εθπαηδεπηηθέο
πξαθηηθέο, πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, «Ηζηνξία απφ ηα θάησ»

Ζ ρσξν-ρξνληθή δηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεζκνύ. Ζ πεξίπησζε ηεο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νύ αηώλα
Μπέηζαο Ησάλλεο
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
impetsas@eled.auth.gr
Μαπξνζθνύθεο Γεκήηξηνο
Καζεγεηήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
dmavrosk@edlit.auth.gr
ηελ θνηλσληθή έξεπλα, πξνθχπηεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κηα αλαδπφκελε ηάζε ηα
θνηλσληθά θαηλφκελα λα εμεηάδνληαη καθξνζθνπηθά ζην πιαίζην ηνπ ρξφλνπ παξάιιεια κε
απηφ ηνπ ρψξνπ. Ζ ζεκαζία ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο ζεσξείηαη θξίζηκε ζε φ,ηη αθνξά ηε
δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο εκπεδσκέλεο πξαθηηθέο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη, ππ‟ απηή
ηελ έλλνηα, απαξαίηεηε γηα ηελ αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ζεζκψλ φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε.
Αλ θαη ε ειιεληθή θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ρσξηθνχ θαη
θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ θαη, θαη‟ επέθηαζε, απφ ρσξν-ρξνληθνχο επηθαζνξηζκνχο ηεο
εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο, θαηά θαλφλα ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα δελ εζηηάδεη ζηε ρσξνρξνληθή δηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηλνκέλνπ. Αληίζεηα, ν ζεζκφο ηεο εθπαίδεπζεο
αλαιχεηαη πνιιέο θνξέο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν ελεξγνπνηείηαη
θαη αληηκεησπίδεηαη σο έλα νπδέηεξν πεδίν εθαξκνγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζε άκεζε θαη
γξακκηθή ζπλάξηεζε κε ηηο επηβαιιφκελεο απφ γξαθεηνθξαηηθά θέληξα ζπγθεληξσηηθέο
πνιηηηθέο. ηελ εξγαζία καο, αληινχκε ην ζεσξεηηθφ καο ππφβαζξν απφ ηε λενζεζκηθή
πξνζέγγηζε, γηα λα ζπδεηήζνπκε ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ηε ρσξηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζεζκνχ θαη ηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δεκηνπξγία θαη αλαπαξαγσγή ζρέζεσλ εμνπζίαο
θαη ζπλαθψλ θνηλσληθψλ απνηειεζκάησλ ζε έλαλ νξηνζεηεκέλν ρψξν, φπσο ε πεξίπησζε
ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 20 αη. Αμηνπνηνχκε ζηαηηζηηθνχο θαη
δεκνγξαθηθνχο δείθηεο πξνθεηκέλνπ λα ραξηνγξαθήζνπκε ην εθπαηδεπηηθφ θαηλφκελν ζηελ
πεξηνρή θαη λα ην κειεηήζνπκε ζπγθξηηηθά κε ηηο ηάζεηο πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα. Βαζηδφκαζηε ζε ηζηνξηθά αξρεία, γηα λα δηαθξίλνπκε ηηο ηδηαίηεξεο κνξθέο
θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ζπκβνιηθήο βίαο πνπ, ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, θιήζεθε λα
ππεξεηήζεη ε εθπαίδεπζε ζηελ πεξηνρή. Σέινο, αλαιχνπκε δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ
εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο γηα λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν ν εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο
ζπκβάιιεη δηαρξνληθά ζε κηα αθήγεζε «πνπ ζε καζαίλεη λα θεχγεηο», θαηά ηε δηάζεκε πηα
νπ
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ηνπνζέηεζε ηνπ Michael Corbett. Χο θαηαθιείδα, ε εηζήγεζε αθελφο ακθηζβεηεί ηε
βαζηκφηεηα ηεο ζέζεο φηη κηα εθπαίδεπζε ζπγθεληξσηηθή θαη νκνηφκνξθε, πνπ ππεξβαίλεη
ηηο ρσξν-ρξνληθέο ηδηαηηεξφηεηεο, είλαη δεκνθξαηηθή θαη εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ ηεο
θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αλχςσζεο θαη αθεηέξνπ επηρεηξεί λα ηεθκεξηψζεη ηε
ρσξνρξνληθή δπλακηθή ηεο ζεζκηθήο αιιαγήο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: ρσξν-ρξνληθή δηάζηαζε, λενζεζκηθή πξνζέγγηζε, εθπαηδεπηηθφο
ζεζκφο, Γπηηθή Μαθεδνλία

Δθπαηδεπηηθόο Γεκνηηθηζκόο - Γισζζηθή θαη εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε
κέζα από ηελ αιιεινγξαθία ησλ Γεκήηξε Γιελνύ, Αιέμαλδξνπ Γεικνύδνπ
θαη Μαλόιε Σξηαληαθπιιίδε (1910-1926)
Πνπγαξίδνπ Διηζζάβεη
Φηιφινγνο, MSc «Ηζηνξία, Σνπηθή Ηζηνξία, Έξεπλα θαη Γηδαθηηθή» ηνπ Παλ. Γπη.
Μαθεδνλίαο
vetapoug1974@gmail.com
Πνπγαξίδνπ Γεσξγία
Δθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο, Απφθνηηε Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο, MSc «Ηζηνξία, Σνπηθή
Ηζηνξία, Έξεπλα θαη Γηδαθηηθή» ηνπ Παλ. Γπη. Μαθεδνλίαο
pougeo@yahoo.gr
Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί κία παξνπζίαζε ηεο γισζζηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο
κεηαξξχζκηζεο ζην πιαίζην ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ, φπσο απηή απνθαιχπηεηαη
κέζα απφ ηελ αιιεινγξαθία ησλ Γεκήηξην Γιελνχ, Αιέμαλδξνπ Γεικνχδνπ θαη Μαλφιε
Σξηαληαθπιιίδε. Ζ αιιεινγξαθία απηή εληνπίδεηαη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1910-1926 θαη
αλαδεηθλχεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ησλ ηξηψλ αλδξψλ ζην θίλεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
Γεκνηηθηζκνχ. Ζ ζθηαγξάθεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ηεο επνρήο ζπλέδξακε
ζηελ πξνζέγγηζε θαη εξκελεία ηεο δξάζεο ησλ ηξηψλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Γεκνηηθηζκνχ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πξνζπάζεηα εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηελ πεξίνδν
απηή δηέξρεηαη κέζα απφ ην πξίζκα ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληεινχληαη ζε πνιηηηθφ,
θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
πνπ αλέπηπμαλ θσηίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη νινθιεξψλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ
κεηαξξπζκηζηηθψλ ηνπο πξνζπαζεηψλ, νη νπνίεο νξγαλψζεθαλ κε βάζε ηηο δεκνηηθηζηηθέο
ηνπο αξρέο. Σέινο ε απνηίκεζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπο ζηηο δηάθνξεο
κεηαξξπζκηζηηθέο πεξηφδνπο, ιακβάλεη ππ‟ φςε θαη ηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηνπ θαζελφο.
Δίλαη θαλεξφ πσο ε εθπαίδεπζε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν κέζα απφ ηε κεηαξξχζκηζε
απνηειεί ηνλ ηδενινγηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ αζηηθψλ αμηψλ,
αιιά θαη ην κεραληζκφ επαγγεικαηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο. Δπηρεηξείηαη δειαδή ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα απνθηήζεη κηα εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη
άμνλεο ηεο εθπαίδεπζεο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γλψζεηο) αληηκεησπίδνληαη κε ηε
θηιειεχζεξε νπηηθή σο νπδέηεξεο παξάκεηξνη, δηακνξθψλνληαο έηζη κηα εθπαηδεπηηθή
θνπιηνχξα πνπ θαζηζηά ζηγά-ζηγά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζρεηηθά απηφλνκν. ην ζχλνιφ
ηεο, ε αιιεινγξαθία ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο κεηαξξχζκηζεο έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη απηή
ηελ πξνζέγγηζε. ην δηάζηεκα πνπ επηθεληξψλεηαη ε δηαζέζηκε πξνο έξεπλα αιιεινγξαθία
δελ έρεη αθφκε εθδεισζεί ε άπνςε φηη ν θνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ειιεληθήο
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θνηλσλίαο απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Χζηφζν, είλαη ζαθήο
ε απφζηαζε πνπ ηειηθά θαη νη ηξεηο ηνπο θξαηνχλ απέλαληη ζηελ εμάξηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
κεηαξξχζκηζεο απφ πνιηηηθά θφκκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, πξνθαλψο εθδειψλεηαη κηα
έληνλε απνγνήηεπζε γηα ηε ζηάζε θαη ηε ζηήξημε κεγάινπ κέξνπο ηνπ θφκκαηνο ησλ
Φηιειεπζέξσλ. Ο ηξφπνο πνπ εθδειψζεθε απηή ε απνγνήηεπζε γηα ηνλ θαζέλα απφ ηνπο
ηξεηο πξσηαγσληζηέο θαίλεηαη λα απνηέιεζε ηε βαζηθή αηηία λα αλαθνπεί ην εγρείξεκα ηεο
εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη λα δηαξξαγνχλ νη κέρξη ηφηε ζηελφηαηεο ζρέζεηο ηνπο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο, Δθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε,
Γιελφο, Γεικνχδνο, Σξηαληαθπιιίδεο.

Θεματική ενότητα: Κοινωνία
Μετακινήςεισ πληθυςμών, οικονομία, θρηςκεία
Όςεηο ηνπ αγξνηηθνύ-γαηνθηεζηαθνύ δεηήκαηνο. Ζ πεξίπησζε ηεο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο: κηα πξώηε πξνζέγγηζε
Ησαλλίδεο ηπιηαλόο
ηξαηησηηθφο-Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Ηζηνξίαο Νενηέξσλ Υξφλσλ Α.Π.Θ.
steliosioanidis@yahoo.gr
Απφ ηελ εζληθή απειεπζέξσζε ην 1821 θαη ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο ην αίηεκα
ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο βξέζεθε ζην επίθεληξν ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ
ραξαθηεξίδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σν γαηνθηεζηαθφ θαζεζηψο πνπ
θιεξνλφκεζε ε Διιάδα απφ ηελ πξνεγνχκελε νζσκαληθή πεξίνδν ήηαλ απηφ πνπ
πξνζπάζεζε λα αιιάμεη, ακέζσο κεηά ηελ Δπαλάζηαζε. Ήδε απφ ηελ επνρή ηεο Διιεληθήο
Δπαλάζηαζεο θνηλφ αίηεκα ησλ αγσληζηψλ ήηαλ ε δηαλνκή ηεο γεο. ην πιαίζην απηφ
κεζνιάβεζαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο επίιπζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ελψ νη
γαίεο πνπ αλήθαλ ζην Οζσκαληθφ δεκφζην πεξηήιζαλ κεηά ηελ ειιεληθή θαηάθηεζε ζην
ειιεληθφ δεκφζην, ην νπνίν θαηέιεμε λα θαηέρεη κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαιιηεξγήζηκσλ
γαηψλ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζηε Γπηηθή ηεξεά Διιάδα. Οη ζπλζήθεο θαη ηα δεδνκέλα
δηαθνξνπνηήζεθαλ κε ηελ πξνζάξηεζε ζην Διιεληθφ Κξάηνο ηεο Θεζζαιίαο ην 1881 θαη
ησλ ζπλεπαθφινπζσλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο εθηάζεηο ησλ ηζηθιηθηψλ.
Σν ζχλνιν, ινηπφλ, ησλ δεηεκάησλ είηε πνπ θιεξνλφκεζε ε Διιάδα, είηε πνπ αλέθπςαλ
θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο, ήηνη λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο θαη ε Α΄ Αγξνηηθή Μεηαξξχζκηζε ηεο θπβέξλεζεο Κνπκνπλδνχξνπ ην 1871,
αλαπφθεπθηα επέδξαζαλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ αγξνηηθνχ-γαηνθηεζηαθνχ δεηήκαηνο πνπ
αλέθπςε κε ην ηέινο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο.
Δπηπξφζζεηα, ε αλαγθαηφηεηα θαη νη αζθνχκελεο πηέζεηο γηα απνθαηάζηαζε ησλ αθηεκφλσλ
γεγελψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνρψξεζε ησλ κνπζνπικάλσλ, επηηάρπλε ηε ιήςε
απνθάζεσλ απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο κε γλψκνλα ηελ απνθπγή ησλ ιαζψλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα πξνεγνχκελα έηε ζε άιια γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα.
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Ζ δπηηθή Μαθεδνλία αλαπφδξαζηα επεξεάζηεθε ζε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν απφ ηηο
γελφκελεο αιιαγέο (αλαρψξεζε κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ), θαζψο θαη απφ ηηο
επεξρφκελεο αιιαγέο (εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ), ελψ κεζνιάβεζε ε Β΄ Αγξνηηθή
Μεηαξξχζκηζε ην 1917, πνπ ζηφρεπε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ αλαγθψλ νη νπνίεο
δηακνξθψζεθαλ ηα επφκελα ρξφληα εμαηηίαο ησλ πνιεκηθψλ θαη πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Οη
ζπλερφκελεο γεσγξαθηθέο θαη πιεζπζκηαθέο αιιαγέο δηακφξθσζαλ λέεο ζπλζήθεο γηα ηνλ
πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη γηα ηνλ πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ πνπ ζηε ζπλέρεηα
εγθαηαζηάζεθε.
Ζ εηζήγεζε επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ αγξνηηθνχ-γαηνθηεζηαθνχ
δεηήκαηνο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ην ηέινο ησλ
Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ θηάλνληαο κέρξη ην 1930, ρξνλνινγία θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή
Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθχγσλ νινθιήξσζε ηε ιεηηνπξγία ηεο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: αγξνηηθφ δήηεκα, γαηνθηεζηαθφ, Γπηηθή Μαθεδνλία, γεγελείο,
πξφζθπγεο.

Πξόζθπγεο θαη ζσκαηεηαθή νξγάλσζε. Ζ πεξίπησζε ηεο Δπμείλνπ Λέζρεο
Φιώξηλαο
Καζθακαλίδεο Ησάλλεο
Γάζθαινο – πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, PhD
kiolalis@gmail.com
ηελ εξγαζία απηή επηρεηξνχκε λα δείμνπκε πψο ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη
ηδενινγηθφ ζπγθείκελν ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ κεηά ηελ Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκψλ
ζπκβάιιεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ησλ Πνληίσλ πξνζθχγσλ θαη
ζηε δηακφξθσζε ησλ επφκελσλ πξνζθπγηθψλ γελεψλ, νη νπνίεο ζα δηεθδηθήζνπλ ηνπο φξνπο
ηεο ζπιινγηθήο ηνπο χπαξμεο θαη κέζσ ηεο ίδξπζεο ζσκαηείσλ.
ε απηφ ην πιαίζην, κέζα απφ πξσηνγελέο ηζηνξηθφ πιηθφ θαη ζπλεληεχμεηο, δηεξεπλνχκε ηηο
ηδηαίηεξεο ζπληζηψζεο (ηνπηθή ηδηαηηεξφηεηα, πξφζσπα) πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζπγθπξία
ίδξπζεο ηεο Δπμείλνπ Λέζρεο Φιψξηλαο ην 1951 θαη εμεηάδνπκε πψο ην ζπγθείκελν ησλ
επφκελσλ δεθαεηηψλ επεξεάδεη ηνπο ηξφπνπο αλαλνεκαηνδφηεζεο ηεο ζσκαηεηαθήο ηεο
δξάζεο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκψλ, πξφζθπγαο, πξνζθπγηθή γεληά,
ηξαχκα, κλήκε, ζσκαηεηαθή νξγάλσζε, Δχμεηλνο Λέζρε Φιψξηλαο
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Πξόζθπγεο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία:
νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνθιήζεηο
Πνιαηίδεο Κιεάλζεο
Φηιφινγνο, Τπ. Γξ. Ηζηνξίαο Π.Γ.Μ.
kleanthispolatidis@hotmail.gr
Ζ παξνχζα εηζήγεζε επηρεηξεί λα ςειαθήζεη ηελ παξνπζία ησλ πξνζθχγσλ ζηελ πεξηνρή
ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, κε έκθαζε ζην πξψην
δηάζηεκα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Ζ πεξηνρή απηή παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ζηνηρεία φζνλ
αθνξά ηελ «αλζξσπνγεσγξαθία» ηεο, θαζψο απνηεινχληαλ απφ έλα θξάκα πνιιψλ,
δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Μεηά ηελ απνρψξεζε ησλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ,
δηακνξθψζεθε έλα λέν πιαίζην, απηφ ηεο ζπλχπαξμεο ησλ πξνζθχγσλ κε ηνπο γεγελείο
πιεζπζκνχο. Παξφιν πνπ ε Γπηηθή Μαθεδνλία δελ ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πεξηνρέο
εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ, εληνχηνηο ν κεγάινο αξηζκφο Μνπζνπικάλσλ πνπ
απνρψξεζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο ζε πεξηνρέο ξεπζηήο ζπλείδεζεο
νδήγεζαλ ην ειιεληθφ θξάηνο ζηελ απφθαζε λα εγθαηαζηήζεη ρηιηάδεο πξφζθπγεο ζηελ
πεξηνρή απηή. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ δχν ηζρπξέο ηαπηφηεηεο ζηελ πεξηνρή, ησλ πξνζθχγσλ
θαη ησλ γεγελψλ, πνπ ήηαλ ζε δηαξθή δηάδξαζε.
Οη πξφζθπγεο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο παξνπζίαο ηνπο πξνζπάζεζαλ λα επηβηψζνπλ,
αζθψληαο θπξίσο αγξνηηθά επαγγέικαηα. Χζηφζν, ε πεξίπινθε θαηάζηαζε κε ηε δηαλνκή
ησλ γαηψλ έθεξε ζην πξνζθήλην έλαλ ηδηφηππν αληαγσληζκφ αλάκεζα ζε εληνπίνπο θαη
αληαιιάμηκνπο πξφζθπγεο. Ζ αλππαξμία επίζεκσλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο απφ κεξηάο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο πλζήθεο ηεο Λνδάλεο πξνθάιεζε
ζπγθξνχζεηο. Οη άζιηεο ζπλζήθεο δσήο ηνπ πξψηνπ δηαζηήκαηνο ζπλερίζηεθαλ γηα πνιιά
ρξφληα. Σν θξάηνο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ιχζεη ην βηνηηθφ πξφβιεκα φισλ ησλ πξνζθχγσλ, γη‟
απηφ νη πεξηζζφηεξνη αλαγθάζηεθαλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή λα κεξηκλήζνπλ πξνζσπηθά γηα
ηελ επηβίσζή ηνπο. κσο, ε καδηθή απηή κεηαθίλεζε άιιαμε ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ
ησλ πφιεσλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη απνηέιεζε ηελ απαξρή γηα ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν,
ηδηαίηεξα κεηά ηε θξνληίδα ησλ επνηθηζηηθψλ ππεξεζηψλ.
ε πνιηηηθφ επίπεδν, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ εγθαηαζηαζέλησλ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία
πξνζθχγσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αμηψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απνηέιεζε ηνλ πξνάγγειν
ηεο έληνλεο πνιηηηθνπνίεζεο ηνπο, ηδηαίηεξα κε ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ. Πνιηηεπηέο
πξνζθπγηθήο θαηαγσγήο αλέιαβαλ λα πξνσζήζνπλ ηα αηηήκαηα ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο είηε
ζε ηνπηθφ είηε ζε θνηλνβνπιεπηηθφ επίπεδν. Σν θιίκα θαλαηηζκνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε έθεξε
ηνπο γεγελείο ζην αληίπαιν ζηξαηφπεδν ησλ «αληηβεληδειηθψλ» θαη «θηινβαζηιηθψλ»
θνκκάησλ. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ζηάζε ησλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ απέλαληη ζηνπο
πξφζθπγεο, νη νπνίεο εμππεξεηνχζαλ ηα ζπκθέξνληα ηεο κηαο ή ηεο άιιεο νκάδαο,
δεκηνπξγψληαο έλαλ πηζηφ θχθιν νπαδψλ, κε ηνπο νπνίνπο «ζπλνκηινχζαλ» θαη, ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο, ηνπο θαζνδεγνχζαλ.
Μηα αθφκε ελδηαθέξνπζα πηπρή είλαη πψο νη πξφζθπγεο ζπκβίσζαλ κε ηνπο γεγελείο
πιεζπζκνχο, κε ηνπο νπνίνπο δηέθεξαλ ζε πνιιά ζεκεία. Οη δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο, ε
θνπιηνχξα, ηα ήζε θαη έζηκα, θαζψο θαη ε γιψζζα απνηέιεζαλ δηαηξεηηθά ζηνηρεία.
Ηδηαίηεξα, θαηά ην πξψην δηάζηεκα, νη αιιειεπηδξάζεηο ήηαλ ειάρηζηεο θαη, φπνηε ππήξραλ,
έπαηξλαλ ηε κνξθή ζχγθξνπζεο. Βέβαηα, δελ έιεηςαλ θαη νη πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο
επηδηψρζεθε ε ζπλχπαξμε, εηδηθά κέζα απφ δξάζεηο αιιειεγγχεο απέλαληη ζε
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αλαμηνπαζνχληεο αληαιιάμηκνπο πξφζθπγεο, νη νπνίνη βξέζεθαλ ρσξίο θαλέλα κέζν
δηαβίσζεο καθξηά απφ ηηο παηξίδεο ηνπο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: πξφζθπγεο, Γπηηθή Μαθεδνλία, νηθνλνκία, πνιηηηθή, πνιηηηζκφο

Όςεηο κηαο δηακάρεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, Κνδάλε – Πηνιεκαΐδα. Ο
ηνπηθόο «πξνζδηνξηζκόο» κέζα από ηα θαηάινηπα κηαο αληηπαξάζεζεο
αλάκεζα ζε κηα Υξηζηηαληθή θαη κηα Μνπζνπικαληθή θνηλόηεηα
ακαιηάλνο Αλδξέαο- Νηθόιανο
Γηδάθηνξαο Νενειιεληθήο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο
Γηεπζπληήο εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηεο ΑΜΚΔ Θχκεζεο
andreas@samaltanos.net
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ πξσηφηππσλ
πεγψλ, ηα αίηηα θαη ε πεγή ηεο αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζε δχν πφιεηο ηεο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο, ηελ Κνδάλε θαη ηελ Πηνιεκαΐδα.
Ζ αληηπαξάζεζε κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ θέληξσλ εμνπζίαο ηεο πεξηνρήο ηεο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο, μεθίλεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο (1389 -1912). Αξρηθά
αλάκεζα ζε δχν ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο, ηελ Υξηζηηαληθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο ηεο
Κνδάλεο θαη ηελ Μνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ηεο Πφιεο Καΐιαξ (Πηνιεκαΐδα), ζπλερίζηεθε
φκσο κε ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ηνπ 1922 αιιάδνληαο κελ ην πιαίζην ηεο δηακάρεο,
θαζνξίδνληαο φκσο κέρξη θαη ζήκεξα ηελ ηαπηφηεηα ησλ δχν πφιεσλ θαη ηελ θχζε ηεο
ζπλχπαξμεο ηνπο κέζα ζε θνηλή δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα πξνζδηνξίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ
ηνπο θνηλσληθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 20 αηψλα ζηελ Γπηηθή
Μαθεδνλία.
Αθφκα θαη ζήκεξα ε Βηβιηνγξαθία μερλά ή θαη ππνβηβάδεη ηελ ζέζε ηεο πφιεο Καΐιαξ κέζα
ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηνλ ξφιν ηεο σο ε κεγαιχηεξε κνπζνπικαληθή πφιε ηεο
Οζσκαληθήο Δπαξρίαο ηνπ Μνλαζηήξηνπ.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Θξεζθεία, Σνπξθνθξαηία, Πξφζθπγεο, Γπηηθή Μαθεδνλία, Ηζηνξία,

Σαπηφηεηεο, Θξεζθεπηηθή Σαπηφηεηα, Δζληθή Σαπηφηεηα.

Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκνύ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα: Ζ πεξίπησζε ηεο Βέξνηαο
Υαξίζε Αλησλία
Δθπαηδεπηηθφο, Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
xarisi.antonia@gmail.com
Απφ ην 1895 έσο θαη ην 1920 ην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο πξνεηνηκάδεηαη λα
αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, θαζψο ακέζσο κεηά
ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 αξρίδεη ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηεο ρψξαο ζην θαπηηαιηζηηθφ
ζχζηεκα. Σελ πεξίνδν απηή νη θενπδαξρηθέο ζρέζεηο θαηαξγνχληαη θαη εληζρχεηαη ε
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ζεκαζία θαη ν θνηλσληθφο ξφινο ηεο αζηηθήο ηάμεο, ελψ ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο αλαδεηά
εξγαζία ζηηο πφιεηο θαη ην εμσηεξηθφ.
Χζηφζν, νη θπζηθέο δπλαηφηεηεο ηεο Μαθεδνλίαο κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο σο ηηο αξρέο ηνπ
20νπ αηψλα, ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο απνζχλζεζεο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη ησλ
κεηέπεηηα εζληθψλ αληαγσληζκψλ, νη νπνίνη ηεξκαηίδνληαη κε ην κνίξαζκα ησλ καθεδνληθψλ
εδαθψλ.
Οη κεγάιεο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ειιεληθφ θξάηνο ζε επίπεδν πνιηηηθφ,
δεκνγξαθηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ, επεξεάδνπλ θαη ηε Μαθεδνλία, ε νπνία, ην 1912,
κε ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, πεξλάεη, απφ ηελ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αδχλακε
Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, ζηελ Διιάδα ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη αλαδηακνξθψλεηαη ζε έλα
ζχγρξνλν θξάηνο.
Ζ Γπηηθή Μαθεδνλία, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, ζπλδέεηαη ζηελά, φπσο θαη φιε ε
Μαθεδνλία, κε ηελ νηθνλνκία ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Δπξψπεο. Ζ αγξνηηθή θαη
θηελνηξνθηθή παξαγσγή θπξηαξρνχλ ζηε δσή ηνπ ηφπνπ, παξά ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ, ηηο
αληημνφηεηεο θαη ηελ δπζβάζηαρηε θνξνινγία. Σηο παξακνλέο ηεο πξνζάξηεζεο ζηελ
Διιάδα νη ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ αλήθνπλ ζηελ Οζσκαληθή
απηνθξαηνξία, φπσο ε Καζηνξηά, ε ηάηηζηα, ην Βειβεληφ, γλσξίδνπλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
Απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα θαη κεηέπεηηα, ε Βέξνηα παξνπζηάδεη κηα πινχζηα εθπαηδεπηηθή
θίλεζε, θαζψο απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ιεηηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φπσο ε
«Διιεληθή ρνιή», ε «αιιεινδηδαθηηθή ρνιή», ην «Μειέηεην Παξζελαγσλείν» θαη
λεπηαγσγείν. Σν 1897, πνιχ πηζαλφλ, ε «Διιεληθή ρνιή» ιεηηνπξγεί θη σο
«Ζκηγπκλάζηνλ».
Σελ πεξίνδν 1889-1912, νη αλαηαξαρέο πνπ αθνινπζνχλ κεηά ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν
ηνπ 1897, ηελ εμέγεξζε ηνπ Ίιηληελ ην 1903, θαη ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, αληεθδηθήζεηο θαη
δησγκνχο, απφ ην 1904 έσο ην 1908, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εζληθνηήησλ ηεο Μαθεδνλίαο
δεκηνπξγνχλ γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Μέξνο ηεο θηλεηηθφηεηαο απηήο
θαηαγξάθεηαη ζηα καζεηνιφγηα ηνπ «Διιεληθνχ Γπκλαζίνπ» θαη ηνπ «Διιεληθνχ
Ζκηγπκλαζίνπ» Βέξνηαο, ζηα νπνία εκθαλίδνληαη αξθεηνί καζεηέο πξνεξρφκελνη απφ
πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, φπσο είλαη ε Καζηνξηά, ε Κνδάλε, ε ηάηηζηα, ην
Βειβεληφ θαη ηα έξβηα.
Οη κεηαλάζηεπζε νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ γίλεηαη γηα ιφγνπο θπξίσο επαγγεικαηηθνχο θαη
νηθνλνκηθνχο, γηαηί, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ
παηέξα, νη πεξηζζφηεξνη είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ
ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο είλαη πηζαλφ, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, καθξφρξνλε, αλ φρη κφληκε.
Ζ επηινγή ηεο Βέξνηαο γηα κεηεγθαηάζηαζε νθείιεηαη ζε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα
νπνία αθνξνχλ ζηελ γεσγξαθηθή γεηηλίαζε ησλ πεξηνρψλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε απηήλ
θαη ηελ εχθνιε κεηαθίλεζε θαη πξφζβαζε κεηαμχ ηνπο, ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ηεο πφιεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο πξννπηηθήο, ηα θνηλά
γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ιφγσ ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα θαη ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηνπ
Βεξκίνπ θαη ησλ Πηεξίσλ. Δπηπιένλ ε Βέξνηα βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ νδηθφ άμνλα πνπ δίλεη
πξφζβαζε ζηε Θεζζαινλίθε.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Καζηνξηά, Κνδάλε, ηάηηζηα, Βειβεληφ, Διιεληθφλ Γπκλάζηνλ
Βέξνηαο, Διιεληθφλ Ζκηγπκλάζηνλ Βέξνηαο
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Μετακινήςεισ πληθυςμών, οικονομία, ςχέςεισ
πληθυςμών
Δγθαηαζηάζεηο ησλ πξνζθύγσλ ζηελ Δπαξρία Φιώξηλαο ηελ πεξίνδν 19221930: Γεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο θαη νηθνλνκηθή απνθαηάζηαζε ησλ
λεήιπδσλ
Αξακπαηδή Υξύζα
Φηιφινγνο, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
arabatzi.x@gmail.com
Πνπγαξίδεο ηέθαλνο
Φηιφινγνο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Σνπηθήο Ηζηνξίαο ζηε ρνιή Κνηλσληθψλ θαη
Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
stefanos_vasiliki@yahoo.gr
Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε θηινδνμεί λα θαηαγξάςεη φςεηο ησλ κεηαβνιψλ πνπ επήιζαλ ζηελ
Δπαξρία Φιψξηλαο ηελ πεξίνδν 1922-1930 ιφγσ ηεο άθημεο ησλ πξνζθχγσλ. Με ηε ρξήζε
ηεο ηζηνξηθήο- εξκελεπηηθήο κεζφδνπ ζα επηρεηξήζνπκε λα ζπζρεηίζνπκε ηνλ νιηθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Δπαξρίαο κε ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζπγθείκελν ζηε Βαιθαληθή
ρεξζφλεζν πξνθεηκέλνπ λα θσηηζηνχλ ζαθέζηεξα ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζην κηθξνεπίπεδν ηεο
Δπαξρίαο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Πξψηνο ζηφρνο ηεο εηζήγεζεο είλαη λα κειεηεζεί ε
αιιαγή πνπ επήιζε ζηε δεκνγξαθηθή ηζνξξνπία ηεο Δπαξρίαο Φιψξηλαο ακέζσο κεηά ηηο
πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ
ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ζηξέςνπκε ην εξεπλεηηθφ καο ελδηαθέξνλ
ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ απνγξαθψλ ηνπ 1920 θαη ηνπ 1928,
κε έκθαζε ζηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ Δπαξρία. Παξάιιεια, σο δεχηεξν
ζηφρν νξίδνπκε ηε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ επέθεξε ζηελ Δπαξρία ε
εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ ζηφρνπ ζα
αμηνπνηήζνπκε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ εκπινπηίδνληάο ηα κε
ηελ αλέθδνηε έθζεζε ηνπ Ννκάξρε Φιψξηλαο, νπιηψηε– Νηθνιαΐδε.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Δπαξρία Φιψξηλαο, πξφζθπγεο, πιεζπζκηαθή κεηαβνιή,
νηθνλνκηθή απνθαηάζηαζε

Μηθξαζηάηεο πξόζθπγεο ζηε Φιώξηλα: Τγεία - πεξίζαιςε – πξόλνηα
(1922-1932)
Βνζθνπνύινπ X. Υξπζνύια
PhD, Msc Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, δηδάζθνπζα ζην ΣΔΔΣ, Παλεπηζηήκην Γ. Μαθεδνλίαο,
Γηεπζχληξηα Αλάπηπμεο Π.Δ. Φιψξηλαο
xvoskop@gmail.com
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε Μ. Αζία, ηε Θξάθε θαη ηνλ Πφλην ζηε Γ.
Μαθεδνλία, επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ρσξηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Μέζα απφ
έξεπλα πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο αξρεηαθνχ πιηθνχ ζηα ΓΑΚ Φιψξηλαο εξεπλάηαη θαη
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παξνπζηάδεηαη ε αληαπφθξηζε ηνπ Γήκνπ ηεο Φιψξηλαο ζε ζέκαηα πεξίζαιςεο θαη πξφλνηαο
ησλ πξνζθχγσλ, θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία παξνπζίαο ηνπο ζηελ πεξηνρή. Παξά ηηο
νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ν Γήκνο θαη νη αξρέο ηεο πφιεο ππνζηήξημαλ ηνπο άπνξνπο
πξφζθπγεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αξρίζνπλ κηα δσή ζηε λέα ηνπο παηξίδα. Παξάιιεια, ε
Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, κε ηελ ίδξπζε αγξνηηθψλ ηαηξείσλ θαη
ππεξεζηψλ βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ ησλ πξνζθχγσλ.
Γηα ηελ παξνρή πεξίζαιςεο ζηνπο πξφζθπγεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο ιεηηνχξγεζε
ε Τπεξεζία Πεξηζάιςεσο ησλ ελ Μαθεδνλία Πξνζθχγσλ. ηνπο Γεληθνχο δηνηθεηέο
παξαρσξήζεθαλ αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ πξνζθπγηθψλ ζεκάησλ πγείαο.
Γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ ζεζπίζηεθε ηδηαίηεξε ππεξεζία, ζηελ νπνία
νξίζηεθαλ ηαηξνί θαη θαξκαθνπνηνί, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ θαη νη ίδηνη πξφζθπγεο.
Υνξεγνχληαλ επίζεο θάξκαθα, θπξίσο κέζσ ησλ εηδηθψλ πξνζθπγηθψλ θαξκαθείσλ, ηα
απνθαινχκελα ιατθά, θαη πξνβιεπφηαλ λνζειεία ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία.
Ο Γήκνο Φιψξηλαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο,
πξνζπάζεζε λα ζπκπαξαζηαζεί νηθνλνκηθά θαη εζηθά ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ πξνζθχγσλ ηεο
πφιεο, θπξίσο ζε απηέο ησλ άπνξσλ, παξέρνληαο ρξήκαηα θαη δηεπθνιχλζεηο ζε ζέκαηα
πγείαο απηψλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ηελ νπνία είραλ απνιχησο
αλάγθε νη πξνζθπγηθνί πιεζπζκνί εθείλε ηελ πεξίνδν. Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ αξρεηαθή
έξεπλα, αλαδχζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, ζπλχπαξμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ
πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ, θαζψο θαη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα αζηηθήο απνθαηάζηαζεο ζηελ
πφιε ηεο Φιψξηλαο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Πξφζθπγεο, πγεία, πεξίζαιςε, πξφλνηα, Φιψξηλα

Ζ Πινπξίλα θαη νη Μνλαζηεξιί Δβξαίνη
(Ζ επαλίδξπζε ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο ηεο Φιώξηλαο)
Ληόιηνο Γεώξγηνο
Γηθεγφξνο- πγγξαθέαο
lioliosg@gmail.com
Ζ εβξατθή παξνπζία ζηε Φιψξηλα, αλ θαη καξηπξείηαη ζηελ νζσκαληθή πεξίνδν, ήηαλ κηα
νκάδα «αλαηκηθή» πιεζπζκηαθά, ε νπνία δνχζε θη επηβίσλε ζηε ζθηά ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ
Μνλαζηεξίνπ – θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη γεσπνιηηηθνχ θέληξνπ ησλ βφξεησλ εδαθψλ
ηεο νζσκαληθήο Μαθεδνλίαο θαη φπνπ εγθαηαβίσλε κία αλζεξή θαη πνιππιεζήο
ηζπαλνεβξατθή θνηλφηεηα καδί κε ηηο ινηπέο εζλνπνιηηηζκηθέο νκάδεο πνπ ην
ζπγθξνηνχζαλ κέρξη ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα, νπφηε νη εζληθνί δηαγθσληζκνί
θαη νη πνιεκηθέο ζπξξάμεηο ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη ηνπ Α‟ Π.Π., ζα ππνρξεψζνπλ
ζε εθνχζηα ή αθνχζηα κεηνίθεζε αδηαθξίησο Υξηζηηαλνχο (Έιιελεο) θη Δβξαίνπο πξνο ηα
ελδφηεξα ηεο λέαο ειιαδηθήο επηθξάηεηαο, αιιά θπξίσο πξνο ην έηεξν θνηλσληθφ θαη
νηθνλνκηθφ θέληξν, ηε Θεζζαινλίθε.
Ζ «θαηαζηξνθή» ηνπ Μνλαζηεξίνπ θαη ε ζηαδηαθή απνςίισζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ
ηεο ζα επλνήζεη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα αιιά θαη ηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο
Μαθεδνλίαο, επλνψληαο ζηελ εξεπλψκελε πεξίπησζε θαη ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο, ε νπνία
ζηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20νπ αη. δνθηκάδεη ηε κεηάβαζε ηεο ζηε λενηεξηθφηεηα, ράξε
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ζηελ αζξφα πξνζέιεπζε λέσλ επνίθσλ, νη νπνίνη κεηαζρεκαηίδνπλ θνηλσληθά θαη
νηθνλνκηθά ηελ πφιε κέζα απφ φρη αλαγθαία θνηλέο ή παξάιιειεο δηαδξνκέο. Ζ ίδξπζε ή
επαλίδξπζε ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο Φιψξηλαο ηελ πεξίνδν ησλ βαιθαληθψλ
πνιέκσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππιεζή εγθαηάζηαζε Διιήλσλ απφ ην Μνλαζηήξη, ζα
δηακνξθψζνπλ έλα λέν αζηηθφ ηνπίν ζηελ πφιε, ε νπνία κεηαηξέπεηαη απφ έλα θαηά θχξην
ιφγν εκηαγξνηηθφ πφιηζκα ζε έλαλ αλαδπφκελν πεξηθεξεηαθφ αζηηθφ-εκηαζηηθφ θφκβν ηεο
δπηηθήο Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο επεκεξεί ζε φιε ηε καθξά πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Ζ
εβξατθή παξνπζία ζηε Φιψξηλα ζα απνδεηρζεί σζηφζν βξαρχβηα, θαη ε ίδηα ε πφιε ζα
ιεηηνπξγήζεη σο «αίζνπζα αλακνλήο», ζε κηα δηαδξνκή απφ ην Μνλαζηήξη σο ην
Άνπζβηηο-Μπηξθελάνπ, θαζψο ηξηάληα ρξφληα κεηά (ηελ πεξίνδν ηνπ Β‟ Π.Π.) ε
Κνηλφηεηα ζα θαηαζηξαθεί απφ ηνπο απελείο δησγκνχο ησλ Ναδί θαη ηνλ ζάλαην
εθαηνληάδσλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο.
Ζ εηζήγεζε επηρεηξεί λα θσηίζεη φςεηο κηαο ππνθσηηζκέλεο ζηελ ηζηνξηνγξαθία εβξατθήο
θνηλφηεηαο ηνπ καθεδνληθνχ ρψξνπ ζην κεηαίρκην ηεο ζπγθξφηεζεο εζληθψλ θξαηψλ θαη
ηεο κεηάβαζεο ζε έλα δπλακηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ρψξν. Αμηνπνηψληαο ηα
επξήκαηα απφ αξρεηαθφ πιηθφ επηρεηξεί λα ςειαθήζεη ην Μνλαζηεξηψηηθν (κέζα απφ ηελ
νλνκαηνινγία θαη ηα ιεμηαξρηθά ζηνηρεία) απνηχπσκα ηνπ λένπ πιεζπζκνχ, ηελ ζεζκηθή
ζπγθξφηεζε θαη ελειηθίσζε ηεο Κνηλφηεηαο, ηε δεκνγξαθηθή εμέιημε ηνπ, ηηο θνηλνηηθέο
ζρέζεηο ηεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Μνλαζηεξίνπ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, ηελ
ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο, ην κεξίδην ηνπ ζηνλ
θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πφιεο, ηηο δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνχζεηο κε
ηηο άιιεο εζλνπνιηηηζκηθέο νκάδεο ηεο Φιψξηλαο ηελ επαχξηνλ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ
εζληθνχ θξάηνπο, αιιά θαη ηελ γνεηεία πνπ αζθνχζε ην ζησληζηηθφ θίλεκα.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Φιψξηλα, Μνλαζηήξη, Δβξατθή Κνηλφηεηα

Οη ζρέζεηο εληόπησλ θαη πξνζθύγσλ ζηα κεηθηά ρσξηά ηνπ λνκνύ
Φιώξηλαο
Μαληξαηδή Υξηζηίλα
Φηιφινγνο, ΜΑ ζηελ Ηζηνξία
dima9701@yahoo.gr

Ζ Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ηδηαίηεξα ν αθξηηηθφο λνκφο ηεο Φιψξηλαο απνηέιεζαλ πεξηνρέο
ππνδνρήο πξνζθχγσλ απ‟ ηε Μ. Αζία, Πφλην, Θξάθε, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο
Λνδάλεο. Οη ζρέζεηο ησλ λενθεξκέλσλ πξνζθχγσλ κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο γεγελείο
πιεζπζκνχο πέξαζαλ δηαδνρηθέο δηαθπκάλζεηο κέρξη ηελ παγίσζή ηνπο πνπ αγγίδεη ηα
ζχγρξνλα ρξφληα. Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη ε πξψηε πξνζπάζεηα επίζεκεο θαηαγξαθήο ησλ
ζρέζεσλ απηψλ ζηα κεηθηά ρσξηά ηεο Φιψξηλαο, κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνπλ
ηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ησλ αλαινγηψλ ζε δηάθνξεο επνρέο θαη δηάθνξνπο ηνκείο. Ζ εξγαζία
απηή πεξηιακβάλεη απνηειέζκαηα πξνθνξηθψλ ζπλεληεχμεσλ πνπ έγηλαλ ζε 18 κεηθηά ρσξηά
ηνπ λνκνχ Φιψξηλαο: Κάησ Κιεηλέο, Λαηκφο, Λεπθψλα, Μειίηε, Μεζνλήζη, Αξκελνρψξη,
Σξηπφηακνο, Κάησ Καιιηλίθε, Πέηξεο, Άλσ Κιεηλέο, θιήζξν, Νίθε, Αλάξγπξνη,
Σξνπαηνχρνο, θνπηά, Πνιππιάηαλνο, Ακκνρψξη, Νενρσξάθη. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 50
άηνκα, 28 άληξεο, θπξίσο αγξφηεο–θηελνηξφθνπο, απφθνηηνπο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο
ειηθίαο άλσ ησλ 50.
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θαη 22 γπλαίθεο. Δπίζεο, σο κέζνδνο ζπλέληεπμεο πηνζεηήζεθε ε δνκεκέλε– ηππνπνηεκέλε
ζπλέληεπμε, θαζψο δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην κε
ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο.
Δηδηθφηεξα , νη ζεκαηηθέο ηεο εξγαζίαο είλαη νη εμήο:
1. Κνηλσλία (ρσξνηαμηθφο δηαρσξηζκφο, ζπκπεξηθνξά γεγελψλ πξνο ηνπο πξφζθπγεο,
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο).
2. Πνιηηηζκφο (ζξεζθεπηηθή δηαθνξνπνίεζε, δηαθνξνπνίεζε εζψλ, εζίκσλ, γηνξηψλ,
θαζεκεξηλψλ αζρνιηψλ, γισζζψλ, εθπαίδεπζεο, νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο).
3. Πνιηηηθή (πνιηηηθή δηαθνξνπνίεζε, σο πξνο ηηο πνιηηηθέο επηινγέο θαη ησλ δχν
πιεπξψλ), δνζηινγηζκφο (ηελ επνρή ηεο θαηνρήο).
4. Έζλνο (πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο αλσηεξφηεηαο εζληθνχ αηζζήκαηνο ησλ πξνζθχγσλ ζε
ζρέζε κε ηνπο γεγελείο, αληαιιαγή ππνηηκεηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ– Σνπξθφζπνξνη,
Λαδνί θ.ά.).
5. Μέξηκλα ηνπ Κξάηνπο (δηαλνκή γαηψλ, εηζαγσγή ζε δεκφζηεο ζέζεηο). Σαπηφρξνλα, ε
έξεπλα πέηπρε ηελ θαηαγξαθή θαη άιισλ πηπρψλ, φπσο ηελ θαηαγξαθή ηεο αζηηθήο θαη
αγξνηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ, ηηο αληηδξάζεηο ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ, ηνπο
ηφπνπο πξνέιεπζεο ησλ πξνζθχγσλ, ηνπο ηφπνπο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο, ηηο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο ηνπο, ηελ ελδπκαζία, ηελ εζηίαζε, ηηο παξαδφζεηο θ.ά. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηηο
δηεγήζεηο ησλ πξνζθχγσλ θαηαγξάθεθαλ επηκέξνπο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη γεγνλφηα
απφ ηελ επνρή ηεο Καηνρήο , νη καξηπξίεο απηψλ ησλ πξνζθχγσλ ππήξμαλ θαηά ην
πιείζηνλ άκεζεο θαζψο ηηο βίσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ησλ ζπλεληεχμεσλ.
Ζ έξεπλα επίζεο δίλεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα, φπσο πφηε άξρηζε ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ
θαη πνηνη νη ιφγνη, πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο ηνπο ζηα ζθνηεηλά ρξφληα ηνπ Δκθπιίνπ θαη αλ
πθίζηαληαη δηακάρεο ζηε ζεκεξηλή επνρή. Ζ πξσηνηππία ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη
γηα πξψηε θνξά επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή γεγνλφησλ θαη απφςεσλ, ζρεηηθψλ κε ηελ
«επίκαρε» ζπλχπαξμε πξνζθχγσλ θαη ληφπησλ, ζεκαηνδνηψληαο πξνζέγγηζε ζε έλα ζέκα πνπ
απνθεπγφηαλ (θαη ίζσο απνθεχγεηαη θαη ζήκεξα) λα ζπδεηεζεί επίζεκα ζην Ννκφ Φιψξηλαο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: πξφζθπγεο, εληφπηνο, Ν. Φιψξηλαο, κεηθηά ρσξηά
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Θεματική ενότητα: Δίκαιο
Δικαιοπραξίεσ, Συντάγματα και Επανάςταςη

Φιώξηλα θαη Δπαλάζηαζε ηνπ 1821
Κπξηάθνπ Παζραιηά
Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ «Φεθηαθά Μέζα Δπηθνηλσλίαο θαη Πεξηβάιινληα
Αιιειεπίδξαζεο», ΔΚΠΑ
paschaliakyr@gmail.com
Κπξηάθνπ Υξήζηνο
Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο», ΔΑΠ
chris_kyr@hotmail.com
Tα 200 ρξφληα απφ ηελ Δπαλάζηαζε ζεκαηνδνηνχλ ηζάξηζκα ρξφληα απφ ηνλ αγψλα
δεκηνπξγίαο ελφο ειεχζεξνπ, αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. ήκεξα, επνρή πνπ βξηζθφκαζηε ζε
ηδεψδε απφζηαζε απφ ηα γεγνλφηα, ρξεηάδεηαη κηα απνηίκεζε απηψλ ρσξίο πξνθαηαιήςεηο
θαη κνλνκεξείο αλαγλψζεηο. ε ηνπηθφ επίπεδν αλαηξέρνληαο ζην παξειζφλ ηεο πφιεο ηεο
Φιψξηλαο, απνζπαζκαηηθέο πεγέο πξνθνξηθήο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, «ελζπκήζεηο», θαζψο
θαη ε δηαηαγή ησλ Οζσκαληθψλ Αξρψλ ηεο 4εο Μαξηίνπ 1824 πξνο ηνπο Γεξβελαγάδεο
Φισξίλεο θαη Οζηξφβνπ, απνδεηθλχεη ηε ζπκκεηνρή ησλ Φισξηλησηψλ ζηνλ Αγψλα γηα ηελ
Αλεμαξηεζία. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη νλφκαηα αγσληζηψλ πνπ πνιέκεζαλ ζε κάρεο ζηε
λφηην Διιάδα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζε έλαλ ζπλνηθηζκφ
Μαθεδφλσλ πξνζθχγσλ ζηελ Αηαιάληε ηεο ηεξεάο Διιάδαο, αιιά θαη κειψλ ηεο Φηιηθήο
Δηαηξείαο (Λνχζηαο, 1988, αξαληάθεο, 2010). Παξφια απηά ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο
δελ αλαθέξεηαη ελεξγή εκπινθή ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ ηφζν ζηηο επαλαζηαηηθέο
δπκψζεηο φζν θαη ζην πεδίν ησλ καρψλ, νχηε δηαδξακαηίζηεθαλ επξέσο γλσζηέο
επαλαζηαηηθέο δξάζεηο.
Δλδειερήο βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε ησλ δηαζέζηκσλ ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη βηβιίσλ νδήγεζε
ζηε δηαηχπσζε πηζαλψλ αηηηψλ θαη ηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Δηδηθφηεξα,
ζην Αξρείν ηνπ Ηεξνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο (1695 - 1912) πεξηιακβάλεηαη ην έγγξαθν Κ.14,
44/45 ηνπ 1705, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο εθπαηξηζκνχο ησλ «ξαγηάδσλ ηνπ θαδά
Φισξίλεο», ελψ ε κειέηε ηνπ Αξρείνπ ηνπ Ηεξνδηθείνπ Βεξνίαο - Νανχζεο (1598 - 1886)
απνθαιχπηεη ηηο ιεζηξηθέο επηζέζεηο Αιβαλψλ ήδε απφ ην 1711, νη νπνίνη πξνέβαηλαλ ζε
δηαξπαγή πεξηνπζηψλ θαη θαθνπνίεζε θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Σν δήηεκα απηψλ ησλ
επηζέζεσλ θαη ηεο δίσμεο ησλ Αιβαλψλ ιήζηαξρσλ απαζρφιεζε ην Ηεξνδηθείν ηεο Βέξνηαο
κέρξη ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη έγγξαθν ηνπ 1767 πνπ αλαθέξεη
ζχκπξαμε Σνπξθαιαβαλψλ ιεζηψλ κε Σνχξθνπο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη πξνέβεζαλ ζε
ιεειαζίεο ρσξηψλ θαη αηρκαισζίεο παξζέλσλ ηεο πεξηθέξεηαο Φισξίλεο. χκθσλα κε ηνλ
Βαθαιφπνπιν (1992), απηέο νη «αξπαθηηθέο νξέμεηο» ησλ αιβαληθψλ ιεζηξηθψλ νκάδσλ
εμαλάγθαζαλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Φιψξηλαο λα κεηαθηλεζνχλ ζε κεγαιχηεξα θαη
αζθαιέζηεξα θνληηλά αζηηθά θέληξα (π.ρ. Μνλαζηήξη). Σν γεγνλφο πξνθάιεζε ηε ζιίςε ηνπ
πξνθξίηνπ ηεο Μνπζηαθά, ν νπνίνο βιέπνληαο ηελ εξήκσζε ηνπ ηφπνπ ιφγσ ειιείςεσο
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εξγαηηθψλ ρεξηψλ, άξρηζε λα παίξλεη θαηαπηεζηηθά κέηξα ελαληίνλ ησλ απνδήκσλ. Σν
κέγεζνο ηεο πίεζεο πνπ ηνπο αζθνχζε απνδεηθλχεη ηνπξθηθφ έγγξαθν ηεο 23 Μαξηίνπ 1803
ηνπ δηβαλίνπ ηεο Ρνχκειεο, πνπ φρη κφλν εηδνπνηεί ηνλ Μνπζηαθά λα ζηακαηήζεη ηηο
ελνριήζεηο ζηνπο απνδήκνπο άλσ ησλ 10 εηψλ, αιιά ηνλ απεηιεί αθφκα θαη κε θαζαίξεζε
(Βαθαιφπνπινο, 1992:444).
Δπηπξφζζεηα, ηνλ Μάξηην ηνπ 1822 ν Μερκέη Δκίλ δήηεζε νκήξνπο απφ ηηο πφιεηο θαη
θσκνπφιεηο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο
Φιψξηλαο. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα κε ηελ θήξπμε ηεο εμέγεξζεο ηεο Νάνπζαο νη Φισξηληψηεο
νπιαξρεγνί θαηέιαβαλ ηα ζηελά ηνπ Οζηξφβνπ πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ ηελ θάζνδν
Οζσκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Νάνπζαο (Σδηάηδηνο, 1939:141). Ζ
πιεξνθνξία απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο πσο νη Σνχξθνη απνηεινχζαλ ηνλ θχξην
πιεζπζκφ ηεο πφιεο ηνπ Μνλαζηεξίνπ, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, νδεγεί ζην
ζπκπέξαζκα ηεο χπαξμεο ηζρπξήο Οζσκαληθήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο. Σέινο, ε αηκαηεξή
θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο ηεο Νάνπζαο ηνλ Απξίιην ηνπ 1822 θαη ε επαθφινπζε εξήκσζε
ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο νδήγεζε ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ηεο Φιψξηλαο ζε
άιιε κία αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε πξνο ηα βνπλά απηή ηε θνξά πξνθεηκέλνπ λα ζσζνχλ απφ
ηηο αγξηφηεηεο ησλ Σνχξθσλ.
πκπεξαζκαηηθά, ν ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο, πνπ ηελ επνρή εθείλε
κεηξνχζε 2.000 θαηνίθνπο (Σδηάηδηνο, 1939), ππέζηε πνιιέο θαη δηαξθείο πηέζεηο θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ ήηαλ εθηθηφ λα νξγαλψζεη ζεκαληηθφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα ελαληίνλ ηνπ
ηνπξθηθνχ δπγνχ. Aληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο επηθξάηεζαλ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. Απφ ηα
ηέιε ηνπ 19νπ αη., δε, νη Έιιελεο ηεο Μαθεδνλίαο θαηαξηίδνπλ αληάξηηθα ζψκαηα θαη
ζπγθξνηνχλ αληηζηαζηαθέο εζηίεο πξνιεηάλνληαο ην έδαθνο γηα ηελ επλντθή έθβαζε ηνπ
καθεδνληθνχ αγψλα, ελψ ε πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο γίλεηαη «ζέαηξν ζπγθξνύζεσλ ζην πιαίζην
ησλ εζληθώλ αληαγσληζκώλ» (Βαθαιφπνπινο, 1986, Καζθακαλίδεο, 2018:66).
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Φιψξηλα, Δπαλάζηαζε, ιεζηξηθέο επηζέζεηο

Ζ δεκνθξαηηθή αξρή ζηα ειιεληθά πληάγκαηα ηνπ 20νπ αηώλα θαη ε
επίδξαζή ηεο ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Μαπξίδεο ηπιηαλόο
Γηθεγφξνο παξ‟ Αξείσ Πάγσ, Αληηπξφεδξνο Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο,
Μεηαδηδάθησξ Γεκνζηνλνκηθνχ Γηθαίνπ, Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο ΠΓ 407/80 Σνκέα Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο/ Ννκηθή/ΓΠΘ
st.mavridis@yahoo.gr
Ζ εηζήγεζε πξαγκαηεχεηαη ηε δεκνθξαηηθή αξρή, φπσο απηή απνηππψζεθε ζηα ειιεληθά
πληάγκαηα ηνπ 20νπ αηψλα θαη ηελ επίδξαζή ηεο αληίζηνηρα ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Δηδηθφηεξα, αλαιχεη ηηο ζπληαγκαηηθέο κεηαβνιέο θαη ηηο απνηππψζεηο
ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο ζην αλαζεσξεκέλν χληαγκα ηνπ 1911, ηνπ 1927, ηνπ 1952, θαη
ηειηθά ζην ηζρχνλ χληαγκα(1975/1986/2001/2008/2019), κε αλαθνξέο ηφζν ζηα
πληάγκαηα ηεο επαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ, φζν θαη ζηηο πεξηφδνπο θαηάιπζεο ηεο
δεκνθξαηηθήο αξρήο θαηά ηνλ 20ν αηψλα. Παξάιιεια, εμεηάδεηαη πσο νη αλσηέξσ
ζπληαγκαηηθέο επηινγέο θαη κεηαβνιέο εθαξκφζηεθαλ ζηελ θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν θαη
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ηειηθά, πσο αληαλαθινχλ ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηνπο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κέρξη θαη ζήκεξα.

Σν ύληαγκα ηνπ 1911 θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ νκαιή ελζσκάησζε ησλ
ιεγόκελσλ λέσλ ρσξώλ ζην ειιεληθό θξάηνο
Παπαεπαγγέινπ Αζαλάζηνο
Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κνδάλεο, πληνληζηήο πξνγξακκάησλ ΔΠΠΑΗΚΠΔΤΠ ηεο ΑΠΑΗΣΔ Κνδάλεο, Γξ. Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ ΑΠΘ
apapae0@gmail.com
Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη, κέζσ ηεο έξεπλαο, κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο
πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ
1864 θαη ηελ ςήθηζε ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1911, κε έκθαζε θπξίσο ζηελ επίδξαζε ησλ
ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ ζηε λνκνζεηηθή παξαγσγή θαηά ηελ πεξίνδν θαη κεηά ηελ
απειεπζέξσζε θαη ελζσκάησζε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζην Διιεληθφ Κξάηνο, γηα ζέκαηα
δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο.
Σν χληαγκα ηνπ 1911 είρε σο βαζηθφ θνξκφ ην χληαγκα ηνπ 1864, θαζψο πξνέθπςε
θαηφπηλ αλαζεσξήζεσο απηνχ. Ζ ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 1911 πξαγκαηνπνηήζεθε
κεηά απφ έλα ζηξαηησηηθφ θίλεκα πνπ μέζπαζε σο αληίδξαζε ζηα «θαθψο θείκελα» ηεο
επνρήο, κε ζηφρν ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο. Παξφιν πνπ ην χληαγκα δελ νδήγεζε
ζε επαλαζηαηηθέο ηνκέο, απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο,
δηακνξθψλνληαο έλα ζηαζεξφηεξν λνκηθφ πιαίζην, πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη ζηελ νκαιή ελζσκάησζε ησλ
πεξηνρψλ πνπ απειεπζεξψζεθαλ απφ ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο ζην ειιεληθφ θξάηνο.
Μεηά απφ πξφηαζε ηνπ Βεληδέινπ ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1910, απνθαζίζηεθε ε αλαζεψξεζε
κε ζεκειησδψλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο, ρσξίο λα ηεξεζεί ε δαηδαιψδεο δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 107 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1864, αθνχ ε αλάγθε αλαζεψξεζεο δηαπηζηψζεθε απφ κία
κφλν Βνπιή (ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1910) θαη φρη απφ δχν ζπλερφκελεο, ελψ ε αλαζεψξεζε δε
ζπληειέζζεθε απφ ηελ Α‟ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή πνπ εθιέρζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1910,
αιιά, αθνχ απηή δηαιχζεθε κεηά δχν κφιηο κήλεο, απφ ηε Β‟ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή, χζηεξα
απφ λέεο εθινγέο ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο.
Σν χληαγκα ηνπ 1911 γηα ηελ εθπαίδεπζε αλαζεσξήζεθε νξηαθά ζε ηξία κφλν ζεκεία κεηά
απφ επηκνλή ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ. Έηζη, ε νξηζηηθή δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ
πληάγκαηνο έιαβε ηελ εμήο κνξθή : «Ζ εθπαίδεπζηο δηαηεινχζα ππφ ηελ αλσηάηελ
επνπηείαλ ηνπ Κξάηνπο, ελεξγείηαη δαπάλε απηνχ. Ζ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζηο είλαη δη‟
άπαληαο ππνρξεσηηθή, παξέρεηαη δε δσξεάλ ππφ ηνπ Κξάηνπο. Δπηηξέπεηαη εηο ηδηψηαο θαη
εηο λνκηθά πξφζσπα ε ίδξπζηο ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ, ιεηηνπξγνχλησλ θαηά ην χληαγκα
θαη ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο». Εεηήκαηα φπσο ε ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε, ην
δηθαίσκα ίδξπζεο ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ, ην αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ δηθαίσκα ζηελ
εθπαίδεπζε, ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ςήθηζεο ηνπ
άξζξνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε, θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ηειηθή δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ
επηθξάηεζε ε θηιειεχζεξε αληίιεςε ηνπ δηθπνχο δηθαηψκαηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ
έλλνηα ηνπ αηνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπ λενζχζηαηνπ
Διιεληθνχ Κξάηνπο. Ζ ιέμε «δσξεάλ» εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην χληαγκα ηνπ 1911
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θαη ξεηά πξνβιέπεηαη φηη αλαθέξεηαη κφλν ζηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, θάηη πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη θαη ην χληαγκα ηνπ 1952. Οη απφιπηα ξεηέο δηαηάμεηο πεξί
«δσξεάλ παηδείαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ζηα θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα» εκθαλίδνληαη γηα
πξψηε θνξά ζην χληαγκα ηνπ 1975.
Με ην χληαγκα ηνπ 1911 ηξνπνπνηήζεθαλ ή ζπκπιεξψζεθαλ 54 απφ ηα 110 άξζξα ηνπ
πληάγκαηνο ηνπ 1864. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ
1911 αθνξνχζαλ κε ζεκειηψδεηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο κε απνηέιεζκα λα κελ
επέιζνπλ ξηδηθέο αιιαγέο. Σν λέν χληαγκα ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα έληνλε ηάζε γηα
ζπκβηβαζκνχο
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: χληαγκα, λέεο ρψξεο, ελζσκάησζε, ζηξαηφο, δεκφζηα δηνίθεζε,
δηθαηνζχλε, εθπαίδεπζε

«Αη αλώκαινη δηθαηνπξαμίαη» σο παξάγνληαο δηακόξθσζεο πνιηηηθήο. Σν
παξάδεηγκα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
αξεγηαλλίδνπ Διηζάβεη
Φηιφινγνο, Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηελ Ηζηνξία
ellisar667@gmail.com
Υξπζήο ηακάηεο
Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηελ Ηζηνξία
stachrysis@gmail.com
Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε επηρεηξεί -κέζα απφ πξσηνγελείο πεγέο- λα ξίμεη θσο ζ‟ έλα δήηεκα
ησλ αξρψλ ηνπ 20 αηψλα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνλνκή δηθαίνπ ζε ζέκαηα αηνκηθήο
ηδηνθηεζίαο. Εήηεκα πνπ επεξέαζε ηελ θνηλσλία -ηδηαίηεξα ζηηο Νέεο Υψξεοδεκηνπξγψληαο κεγάιεο πξνζηξηβέο ζηηο ζρέζεηο γεγελψλ θαη πξνζθχγσλ, αιιά θαη ηελ
πνιηηηθή, θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ φινπο ηνπο πνιηηηθνχο ρψξνπο σο φρεκα δηαηήξεζεο
ηνπ ηζρχνληνο πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επνρήο.
νπ

Οη αλψκαιεο δηθαηνπξαμίεο, θαηλφκελν πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο
Οζσκαλνθξαηίαο, απνηεινχλ πξφβιεκα πνπ ην ειιεληθφ θξάηνο θιήζεθε λα δηαρεηξηζηεί,
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ. ην πιαίζην απηφ
πξνθιήζεθαλ αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζε γεγελείο θαη πξφζθπγεο, αθνχ νη πξψηνη
επεδίσθαλ ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αηνκηθήο ηνπο ηδηνθηεζίαο πνπ είραλ
απνθηήζεη απφ ηνπο κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο κε ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά θαη κε ηελ
πξνζδνθία ξχζκηζεο πνπ ζα ηα επηθχξσλε, ελψ νη δεχηεξνη έλησζαλ αδηθεκέλνη, δηφηη ε
ειιεληθή πνιηηεία δελ νινθιήξσλε ηελ παξαρψξεζε ζ‟ απηνχο ησλ κνπζνπικαληθψλ
πεξηνπζηψλ, φπσο πξνέβιεπε ε ζχκβαζε αληαιιαγήο πιεζπζκψλ.
Σα έγγξαθα πνπ κειεηήζεθαλ, ζπαξάγκαηα κηθξν-ηζηνξίαο, απνθαιχπηνπλ πψο ε Σνπηθή
Ηζηνξία δηαιέγεηαη κε ηε Γεληθή. Ζ έξεπλα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηείζδπζεο ζην δήηεκα ησλ αλψκαισλ
δηθαηνπξαμηψλ θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπ ηνπηθνχ κε ην γεληθφ ή ηεο αληίζηξνθεο θίλεζεο, ηεο
επίδξαζεο δειαδή πνπ άζθεζε ην γεληθφ πιαίζην ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο.
Οη ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιέο θαη ηα απαληεηηθά έγγξαθα απφ ην αξρείν ηνπ Φίιηππνπ
Γξαγνχκε, απνηεινχλ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ γέλλεζαλ νη άηαθηεο
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αγνξαπσιεζίεο είηε αγξνηηθψλ είηε αζηηθψλ αθηλήησλ. Καηαδεηθλχνπλ κάιηζηα δηαθνξεηηθά
είδε ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνέθπςαλ είηε κεηαμχ γεγελψλ θαη πξνζθχγσλ είηε κεηαμχ αγξνηψλ
πνπ είραλ θαηαβάιεη ην ηίκεκα αγνξάο ζηνπο πξνεγνχκελνπο κνπζνπικάλνπο ηδηνθηήηεο θαη
ζηε ζπλέρεηα έξρνληαλ αληηκέησπνη κε επηηήδεηνπο πνπ κε πιάγηνπο ηξφπνπο επηρείξεζαλ λα
νηθεηνπνηεζνχλ ηηο κνπζνπικαληθέο πεξηνπζίεο. Αιιά θαη νη πξφζθπγεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο
κπξνζηά ζ‟ έλα ηέηνην ελδερφκελν ππνζηήξηδαλ φηη ε γε δηθαησκαηηθά ηνπο αλήθε ζχκθσλα
κε ηε χκβαζε Αληαιιαγήο ηεο 30/1/1923.
Απηφ φκσο πνπ δηαθαίλεηαη μεθάζαξα είλαη ν ξφινο ησλ πνιηηηθψλ θαη θπξίσο ησλ ηνπηθψλ
πνιηηεπηψλ, νη νπνίνη αλέπηπμαλ έλα ζχζηεκα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο αλαιακβάλνληαο λα
πεξηνξίζνπλ ηηο αζθνχκελεο θπβεξλεηηθέο πηέζεηο θαη παξεκβαίλνληαο ζηνπο θξαηηθνχο
κεραληζκνχο.
Σέινο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ρξνλίδεη φρη κφλν ιφγσ ηεο
πνιπλνκίαο θαη ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπ αιιά θαη εμαηηίαο ηεο απξνζπκίαο ηεο θεληξηθήο
εμνπζίαο λα ην επηιχζεη νξηζηηθά ιφγσ ηεο αλάγθεο δηαηήξεζεο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: αλψκαιεο δηθαηνπξαμίεο, γεγελείο, πξφζθπγεο, πειαηεηαθέο
ζρέζεηο, Φίιηππνο Γξαγνχκεο

Θεματική ενότητα: Τέχνεσ και Πολιτιςμόσ
Αρχαιολογία, Διανόηςη, Εικαςτικέσ Τέχνεσ,
Κινηματογράφοσ
«Όζηξαθα ηηλά, άρξνα ρεηξνπνίεηα…»
120 ρξόληα αξραηνινγηθή έξεπλα ηεο πξντζηνξίαο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία:
ρακειέο πξνζδνθίεο θαη απξνζδόθεηεο πξσηηέο
Γηαγθνύιεο Σξύθσλ
Γξ. Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βέξλεο
Μεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο Σκήκαηνο Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο Α.Π.Θ.
tgiagkou@hist.auth.gr
Ζ απνπζία ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία πιηθψλ θαηαινίπσλ ηεο ειιελνξσκατθήο αξραηφηεηαο
αληίζηνηρσλ κε ηα κλεκεηαθά ζχλνια ηεο λφηηαο Διιάδαο έζεζε ηελ πεξηνρή ζην πεξηζψξην
ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εηδηθψλ γηα αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα. Χζηφζν, εληειψο δηαθνξεηηθή ππήξμε ε εμέιημε ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ηεο
πξντζηνξίαο. Σα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα κέζα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαρξνληθά νη
αλαζθαθέο, ην αθαδεκατθφ ππφβαζξν ησλ εκπιεθφκελσλ αξραηνιφγσλ, νη ιηγφηεξν ή
πεξηζζφηεξν ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο εξεπλεηηθέο πξνζδνθίεο θαη θπξίσο ηα απνηειέζκαηα
πνπ πξνέθπςαλ - επξήκαηα, εξκελείεο, δεκνζηεχζεηο - παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.
Γηαηί πέξα απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε
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καθξφρξνλε αλζξψπηλε παξνπζία ζηελ πεξηνρή, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο ζηε Γπηηθή
Μαθεδνλία θσηίδνπλ πηπρέο ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο πξντζηνξηθήο αξραηνινγίαο ζε
νιφθιεξν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν.
Ζ εξγαζία παξνπζηάδεη ζηηγκέο απφ ηε «γέλλεζε» ζρεδφλ ηεο πξντζηνξηθήο έξεπλαο - φρη
κφλν ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη ζε νιφθιεξα ηα Νφηηα Βαιθάληα - φπσο απηέο απνηππψζεθαλ
ζηελ αλαζθαθή ηνπ 1898-1899 ηεο λεθξφπνιεο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηνλ Άγην
Παληειεήκνλ (Πάηειη) Φιψξηλαο απφ ην Ρσζηθφ Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην
Κσλζηαληηλνχπνιεο. ηε ζπλέρεηα, ε παξνπζίαζε παξαθνινπζεί ηηο πξσηνπνξηαθέο
εξγαζίεο ηνπ δηαθεθξηκέλνπ Βξεηαλνχ πξντζηνξηνιφγνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ W. A. Heurtley,
ν νπνίνο θαηέγξαςε αξθεηέο ζέζεηο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζπιιέγνληαο επηθαλεηαθφ
πιηθφ, πξαγκαηνπνίεζε δνθηκαζηηθέο αλαζθαθέο ζε θάπνηεο απφ απηέο (έξβηα,
Αξκελνρψξη) θαη δεκνζίεπζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ ζην εκβιεκαηηθφ ζπλζεηηθφ
ηνπ έξγν Prehistoric Macedonia (1939). Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν, ν δπηηθνκαθεδφλαο
θαζεγεηήο Αληψληνο Κεξακφπνπιινο, κνινλφηη πξνζδνθά λα εληνπίζεη ιείςαλα ηεο
θιαζηθήο θαη ειιεληζηηθήο αξραηφηεηαο ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή, ζπλδέεη ην φλνκά ηνπ κε
ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ αλαζθαθή ηνπ πξψηνπ ζηελ Διιάδα πξντζηνξηθνχ ιηκλαίνπ
νηθηζκνχ ζην Γηζπειηφ Καζηνξηάο (1933).
Μεηά απφ ηηο πξσηνπνξηαθέο απηέο έξεπλεο θαη κε εμαίξεζε θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο
αλαζθαθέο φπσο απηή ζην Νενιηζηθφ νηθηζκφ ησλ εξβίσλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70,
έπξεπε λα πεξάζνπλ ζρεδφλ 60 ρξφληα πξνθεηκέλνπ νη πξντζηνξηνιφγνη λα ζηξέςνπλ μαλά ην
βιέκκα ηνπο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. Σν αλαζθαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Α.Π.Θ. ζηνλ
πξντζηνξηθφ ιηκλαίν νηθηζκφ ηνπ Γηζπειηνχ, ην νπνίν απφ ην 1992 δηεχζπλε γηα πάλσ απφ
20 ρξφληα ν θαζεγεηήο Γ.Υ. Υνπξκνπδηάδεο θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα, δελ πεξηνξίζηεθε
ζηελ παξαγσγή αξραηνινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ απεπζπλφκελσλ απνθιεηζηηθά ζηνπο
εηδηθνχο, αιιά έδσζε έκθαζε ζηελ παξνπζίαζή ηνπο ζην επξχ θνηλφ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ
κνλαδηθνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν Οηθνκνπζείνπ Γηζπειηνχ.
ηηο αξρέο πηα ηνπ 21νπ αη., ε θαηαζθεπή ηεο Δγλαηίαο Οδνχ θαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ.Δ.Ζ. ζηελ θνηιάδα ηνπ Αιηάθκνλα, ζηελ Κίηξηλε Λίκλε θαη ζην
Λεθαλνπέδην Ακπληαίνπ πξνθάιεζαλ ηελ αλάγθε πινπνίεζεο απφ ηηο αξκφδηεο Δθνξίεο
Αξραηνηήησλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. εθηεηακέλσλ ζσζηηθψλ αλαζθαθηθψλ πξνγξακκάησλ ζε
απεηινχκελεο κε νξηζηηθή θαηαζηξνθή πξντζηνξηθέο εγθαηαζηάζεηο: ζε άγλσζηεο ζέζεηο
θαηά κήθνο ηνπ ξνπ ηνπ Αιηάθκνλα, ζηνπο ζρεδφλ πιήξσο αλαζθακκέλνπο Νενιηζηθνχο
νηθηζκνχο ζηνλ Κιείην, ηε Μαπξνπεγή θαη ηελ Σνχκπα Κξεκαζηήο Κνηιάδαο Κνδάλεο, ζηηο
παξφρζηεο πξντζηνξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Αλαξγχξσλ θαη ηνπ Ληκλνρσξίνπ γχξσ απφ ηε
Λίκλε Υεηκαδίηηδα. Ο ηεξάζηηνο φγθνο, ε πνιπκνξθία θαη ε αζπλήζηζηα θαιή δηαηήξεζε
ησλ επξεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηαδηαθά εμειηζζφκελε κειέηε θαη δεκνζίεπζή ηνπο,
δε ζθηαγξαθνχλ απιψο ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ηνπηθψλ πξντζηνξηθψλ θνηλνηήησλ, αιιά
έρνπλ ηνπνζεηήζεη ηε Γπηηθή Μαθεδνλία ζην πξνζθήλην ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο
εγρψξηαο, αιιά θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ησλ πξντζηνξηνιφγσλ.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Πξντζηνξηθή αξραηνινγία, πξψηκεο εκβιεκαηηθέο έξεπλεο,
ζχγρξνλεο ζπζηεκαηηθέο θαη ζσζηηθέο αλαζθαθέο
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Φιώξηλα: Δθθάλζεηο ηνπ ηνπηθνύ ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. Ζ πεξίπησζε ηνπ
Γηώξγνπ Γαδέα (Φισέι)
Γνδόζε Εσή
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
zgodosi@uowm.gr
Ζ επηκνλή ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηε Φιψξηλα απνηειεί ηδηαηηεξφηεηα
ζην πεδίν ησλ εθδειψζεσλ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, πνπ νθείιεηαη ζε
πνηθίινπο ηζηνξηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Μία απφ ηηο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ
εξεπλάηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη αθνξά ηε δξάζε θαιιηηερλψλ ρσξίο αθαδεκατθέο
ζπνπδέο. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ άζθεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηερλψλ ζηε πηνζέηεζε
αθαδεκατθψλ ηχπσλ ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο εληνπίδεηαη ζηε Φιψξηλα ζηε κεηαπνιεκηθή
θπξίσο πεξίνδν, φηαλ αξρίδνπλ λα εηζάγνληαη ζηελ ΑΚΣ θαιιηηέρλεο κε θαηαγσγή απφ ηελ
πεξηνρή. Παξάιιεια φκσο κε ηε δξάζε ησλ θαιιηηερλψλ κε αθαδεκατθέο ζπνπδέο
εληνπίδεηαη ε δξάζε εθείλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ έλα ιφγην χθνο ρσξίο λα έρνπλ αληίζηνηρεο
ζπνπδέο.
ηελ εξγαζία εξεπλψληαη νη ιφγνη πνπ ππαγνξεχνπλ απηνχο ηνπο ηξφπνπο εηθαζηηθήο
έθθξαζεο θαη ε πξφζιεςε ηεο εηθαζηηθήο παξαγσγήο -ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη
επξχηεξα- κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ Γηψξγνπ Γαδέα (Φισέι) (1955-2007).
Δηδηθφηεξα εμεηάδνληαη ζέκαηα καζεηείαο αιιά θαη αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο θαιιηηέρλεο
πνπ δξνπλ ζηελ Φιψξηλα θαη ηελ πεξηνρή ηεο (ηεξίθαο Κνχιεο, Κψζηαο Λνχζηαο), ε
ζεκαηνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ, ε εθζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε
πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο κέζα απφ ζεζκηθνχο θχθινπο θαζψο θαη ε ππνδνρή ηνπ έξγνπ ηνπ
ζην ηνπηθφ, θπξίσο, πεξηβάιινλ. Σν έξγν ηνπ Φισέι, πνπ αλέξρεηαη ζε 3000 πεξίπνπ έξγα,
πεξηιακβάλεη ηελ απεηθφληζε ηνπ ηνπίνπ ηνπ αζηηθνχ θαη θπζηθνχ ρψξνπ ηεο πεξηνρήο,
ζέκαηα απφ ηελ αγξνηηθή δσή, ηε ιατθή αγνξά ηεο Φιψξηλαο θαζψο θαη ηελ απεηθφληζε ηεο
αλζξψπηλεο κνξθήο (πνξηξέηα, εξσηηθά ζέκαηα), ελψ ζηα ηειεπηαία έξγα ηνπ πξαγκαηεχεηαη
ζέκαηα απφ ηελ επηθαηξφηεηα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο
σο πξσηνγελέο πιηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ έξγσλ ηνπ, φπσο θαη ην ζηνηρείν ηεο πεξηήγεζεο
ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο, πξνθεηκέλνπ λα απνηππψζεη ηα ζέκαηα πνπ απεηθνλίδεη.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Δηθαζηηθέο Σέρλεο - Σνπηθφηεηα - Φιψξηλα - Γηψξγνο Γαδέαο
(Φισέι)

Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο ζηελ Κνδάλε ησλ ηειεπηαίσλ ζαξάληα εηώλ
Γηνλπζνπνύινπ Γιύθα
Δηθαζηηθφο, Τπνς. Γηδάθησξ Σκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
glyka_dion@yahoo.com
Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο γχξσ
απφ ην ζέκα ηεο ηνπηθφηεηαο ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ηελ παξνπζία ζεζκψλ πνπ αθνξνχλ
ηνλ πνιηηηζκφ, θαη εηδηθφηεξα ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ζηελ πεξηθέξεηα. Καηαξράο, επηρεηξείηαη
κηα ζθηαγξάθεζε ηνπ εηθαζηηθνχ γίγλεζζαη ηεο Κνδάλεο ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα, φηαλ
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ε πφιε θαηέζηε δηνηθεηηθφ, ζπγθνηλσληαθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,
ζπλδένληαο ηε δπηηθή Διιάδα κε ηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηα Βαιθάληα. Δπηπιένλ, ε
επξχηεξε πεξηνρή αλαδείρζεθε ζε ελεξγεηαθφ ππιψλα νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο κε ηελ
παξνπζία ησλ αηκνειεθηξηθψλ εξγνζηαζίσλ ηεο ΓΔΖ. Παξάιιεια κε ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε, ππήξμε θαη αλάινγα ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή θίλεζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο: ζηε
ινγνηερλία, ηε κνπζηθή, ην ζέαηξν θαη ηα εηθαζηηθά.
Αλ θαη ε εηθαζηηθή θίλεζε ηεο πφιεο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, ππήξμε
κάιινλ θησρή, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη έπεηηα ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ
θαιιηηερληθψλ δξάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ. Με ππξήλεο δξάζεηο ζπιιφγνπο θαη
θνξείο, φπσο νη «Φίινη ηεο Σέρλεο», ν «χιινγνο Δηθαζηηθψλ Σερλψλ» (.Δ.Σ.), ην
πεξηνδηθφ Παξέκβαζε θαη ην πλεηαηξηζηηθφ Βηβιηνπσιείν, ην Λανγξαθηθφ Μνπζείν, ν
Γήκνο Κνδάλεο θαη ε Κνβεληάξεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Κνδάλεο, θαζψο θαη ην
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αηαλήο, νξγαλψλνληαη εηθαζηηθέο εθζέζεηο θαη δηαιέμεηο απφ
θαιιηηέρλεο, πνπ έρνπλ θαηαγσγή απφ ηελ Κνδάλε ή θαη αιινχ (Παζράιεο Γνπγαιήο,
Γηψξγνο Γνχξβαο, Μαλψιεο Γξαγψγηαο, Gjergj Kola, Κψζηαο Νηηφο, Αξγχξεο Παθίιεο
θ.ά.). ηα θεζηηβάι (Λαζζάλεηα) εληάζζνληαη πιένλ θαη εηθαζηηθέο δξάζεηο.
Γεκηνπξγνχληαη, επίζεο, λένη εηθαζηηθνί ρψξνη γηα ηε θηινμελία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
δξάζεσλ (αίζνπζα εθζέζεσλ ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο, Γεκνηηθή Υαξηνζήθε, Μνπζείν Σερλψλ).
Σν 1996 ζπζηήλεηαη ην Γεκνηηθφ Δξγαζηήξη Δηθαζηηθψλ Σερλψλ θαη ην Φσηνγξαθηθφ
Δξγαζηήξη ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο «Φσηνδίνδνο», θαζψο θαη δηάθνξα άιια ηδησηηθά εηθαζηηθά
θαη θσηνγξαθηθά εξγαζηήξηα, ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ εηθαζηηθή θαη αηζζεηηθή παηδεία
παηδηψλ θαη ελειίθσλ. Καζψο, ινηπφλ, κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε εηθαζηηθή θίλεζε
απμάλεη θαη εληζρχεηαη απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζηελ Κνδάλε, ν εκεξήζηνο θαη
πεξηνδηθφο ηχπνο ηεο πφιεο (θπξίσο ηα πεξηνδηθά Παξέκβαζε θαη Together) πξνβάιιεη θαη
ζηεξίδεη φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα.
ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε γίλεηαη πξνζπάζεηα φρη κφλν λα παξνπζηαζηεί ε εληαηηθνπνίεζε
ηεο εηθαζηηθήο θίλεζεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηελ Κνδάλε, αιιά θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη
ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ, δηνξγαλψζεσλ, θνξέσλ ζηελ
πεξίνδν κεηά ην ‟80.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Κνδάλε, εηθαζηηθή θίλεζε, εηθαζηηθφ εξγαζηήξη, πεξηνδηθφο
ηχπνο

Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο (1882-1938): έλαο δπηηθνκαθεδόλαο
δηαλννύκελνο ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα
Μώξνο Μάξηνο-Κππαξίζζεο
Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Νενειιεληθήο Φηινινγίαο Α.Π.Θ. – Τπφηξνθνο ΗΚ.Τ.
marioskmoros@gmail.com
θνπφο ηεο αλαθνίλσζήο καο είλαη λα αλαδεηήζεη ηνπο δξφκνπο ηεο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο
ινγίσλ ηνπ επξχηεξνπ δπηηθνκαθεδνληθνχ ρψξνπ, κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ θνδαλίηε
Κσλζηαληίλνπ Σζηηζειίθε (1882-1938), ν νπνίνο δξα πνηθηινηξφπσο θαηά ηα θξηζηκφηεξα
ρξφληα ηεο λεφηεξεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, θαζψο αλδξψλεηαη ζηελ νζσκαλνθξαηνχκελε
Κνδάλε, ζπνπδάδεη λνκηθά ζηελ Αζήλα, ηε Λεηςία θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πνιηηεχεηαη,
αξζξνγξαθεί, γξάθεη ινγνηερλία. Μέζα απφ ην δνθηκηαθφ θαη δεκνζηνγξαθηθφ έξγν ηνπ
Σζηηζειίθε, ζην νπνίν ζα εζηηάζνπκε, αθήλνληαο θαηά κέξνο ην ακηγψο ινγνηερληθφ, θαζψο
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θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκηθφ πινχην αιιά
„αλνίγνληαη‟ θαη ζε δεηήκαηα θαιήο γεηηλίαζεο κε ηηο φκνξεο ρψξεο, ν Σζηηζειίθεο
απνδεηθλχεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ιφγηνη ησλ Νέσλ
Υσξψλ πξνζέγγηζαλ ηα ηξέρνληα δεηήκαηα ηεο επνρήο ηνπ, δίλνληαο έλα δηαθνξεηηθφ
ζηίγκα. Ο Σζηηζειίθεο δξα δηαξθψο κε γλψκνλα ην ηνπηθφ⸱ ε εληνπηφηεηα, ε νπνία απνηειεί
θηλεηήξην κνριφ ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ, δελ απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε έλαλ ζηαηηθφ,
εζνγξαθηθφ φξν. Ζ Γπηηθή Μαθεδνλία δίλεη ζηνλ Σζηηζειίθε ηελ αθνξκή γηα κηα δηαξθή
θίλεζε εθθξεκνχο, κε άθξα ην παξφλ θαη ην παξειζφλ: έλα παξειζφλ, φκσο, πνπ δελ
επηηξέπεη ηελ αληζηνξηθφηεηα ζην παξφλ. Δπηζθνπψληαο αθφκα θη απηφ ην κηθξφ κέξνο ηεο
ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηνπ, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιηθή ε εθηίκεζε πσο κηα «δηαλνεηηθή
ηζηνξία» ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ ζα πζηεξνχζε ηα κάιηζηα, ρσξίο
θάπνηα αλαθνξά ζην έξγν ηνπ Σζηηζειίθε.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Γπηηθή Μαθεδνλία, Νέεο Υψξεο, Γηανλνεηηθή Ηζηνξία, Κσλ/λνο
Σζηηζειίθεο

Μηα όςηκε εθδνρή ηεο «κεηέσξεο» θηλεκαηνγξαθηθήο ηζηνξίαο ηεο
Φιώξηλαο: ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο
Παπαδόπνπινο άββαο
Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
sphotographyflorina@gmail.com
Καξξά Κσλζηαληίλα
Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
karrakonstantina7@gmail.com
Σν 1991 ζηε πφιε ηεο Φιψξηλαο ν δηεζλνχο θήκεο ζθελνζέηεο Θ. Αγγειφπνπινο μεθηλά ηα
γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο ην «Μεηέσξν βήκα ηνπ πειαξγνχ». Σν φιν εγρείξεκα έξρεηαη
αληηκέησπν, κε κηα ζεηξά αληηδξάζεσλ ηνπ ηφηε Μεηξνπνιίηε Φιψξηλαο Απγνπζηίλνπ
Καληηψηε. Ζ Φιψξηλα θαη ε ζχγθξνπζε απηή πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο
θαη ηνπ ηχπνπ γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πέξαλ ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ
ελδηαθέξνληνο, παίξλνληαο δηεζλείο δηαζηάζεηο.
Ζ εηζήγεζε ζα παξνπζηάζεη ηηο δπν πξνζσπηθφηεηεο, ηφζν ηνπ ραξηζκαηηθνχ Δπηζθφπνπ φζν
θαη ηνπ ηαιαληνχρνπ ζθελνζέηε θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ ηζηνξία, ζηελ θνηλσλία, ηηο
ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Μέζα απφ καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ
ξφιν αιιά θαη απφ ηελ ηεθκεξησκέλε αλάιπζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη ληνθηκαληέξ ηεο
επνρήο εθείλεο, ζα πξνζπαζήζεη λα απνθξπζηαιιψζεη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο επνρήο
θαζψο ζα εκβαζχλεη ζηα επίκαρα ζεκεία ηνπ ζελαξίνπ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ ξήμε απηή. Οη
καξηπξίεο ησλ αλζξψπσλ ειήθζεζαλ κε ηε κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο, ελψ ην θσηνγξαθηθφ
πιηθφ θαη ηα ληνθηκαληέξ δηεξεπλήζεθαλ κε ηε ζεκεησηηθή κέζνδν.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηζήγεζήο ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα αληηπαξαβνιήο ησλ θφβσλ ηνπ
επηζθφπνπ Φιψξηλαο γηα ηα εζληθά ζέκαηα θαη ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Θα αλαιπζνχλ θαη
ζα πξνβιεζνχλ ηα θνηλσληθά – ζξεζθεπηηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο αλαιχνληαο θαη ζέηνληαο
δηιήκκαηα ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ.
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Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: Απγνπζηίλνο Καληηψηεο, Θεφδσξνο Αγγειφπνπινο,
Κηλεκαηνγξάθνο, Σν κεηέσξν βήκα ηνπ Πειαξγνχ, Φιψξηλα, Πνιηηηζκφο, Σέρλεο, ελάξην,
Κνηλσλία, Κνηλσληθφ – Θξεζθεπηηθά Γηιήκκαηα, Μαξηπξίεο, ληνθηκαληέξ, Μ.Μ.Δ.

Εικαςτικέσ Τέχνεσ, Κινηματογράφοσ,
Αρχιτεκτονική, Αρχαιολογία, Ποίηςη
Γεκόζηα γιππηηθή ηεο Φιώξηλαο: κλήκε, ηαπηόηεηα, ηζηνξία, καζεηεία
θαη κηα απόπεηξα εηζαγσγήο ζηνλ θόζκν ησλ Digital Humanities
Ακαξαληίδνπ Κπξηαθή
Γαζθάια, MSc, Γηδάθησξ Ηνλίνπ Παλ/κίνπ
kikiamarantidou@yahoo.gr
Καζθακαλίδεο Ησάλλεο
Γάζθαινο – πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, PhD
kiolalis@gmail.com
ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλνχκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη επξχηεξεο
θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο αιιαγέο θαη κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ 20νχ αη. επεξεάδνπλ
ηηο πνιηηηθέο κλήκεο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, έηζη φπσο απηέο εθβάιινπλ θαη
εθθξάδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε γιππηψλ ζηνλ δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο ηεο
Φιψξηλαο. Δπηρεηξνχκε λα δείμνπκε πψο απηέο νη πνιηηηθέο ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξφηεζε,
αλαπιαηζίσζε θαη αλαλνεκαηνδφηεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο
ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο.
Με ηε βνήζεηα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, κε ηελ νπηηθνπνίεζε θαη δηεξεχλεζε ησλ
δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δεκφζηα γιππηά ηεο Φιψξηλαο, πξνηείλνπκε έλα πιαίζην
παηδαγσγηθήο γλψζεο πεξηερνκέλνπ γηα ηελ ηζηνξηθή καζεηεία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
ηζηνξηθήο ζθέςεο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: πνιηηηθή κλήκεο, δεκφζηα κλήκε, δεκφζηα ηζηνξία, ηνπηθή
ηζηνξία, ζπιινγηθή ηαπηφηεηα, ηζηνξηθή ζθέςε, ηζηνξηθή καζεηεία, digital humanities,
νπηηθνπνίεζε, δηεξεχλεζε
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Ζ θηλεκαηνγξαθηθή θάκεξα σο κέζνδνο θαηαγξαθήο ηζηνξηθήο κλήκεο
Καππάηνπ Αλαζηαζία
Μέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ Φιψξηλαο, Γηδάθησξ
natassakf@hotmail.com
Ζ κλήκε έρνληαο ηελ ηδηφηεηα λα δηαηεξεί πιεξνθνξίεο, ελεξγνπνηεί φζεο απφ απηέο έρνπλ
εληππσζεί, πάληα βέβαηα σο ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο (Λε Γθνθ Εαθ, 1998). κσο ην
ζπκθέξνλ, ε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, ε επηζπκία, ε ινγνθξηζία θ.α. δεκηνπξγνχλ πάλσ ζηελ
κλήκε (αηνκηθή) δηάθνξεο ρεηξαγσγήζεηο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε ζπιινγηθή κλήκε, ε
νπνία έρεη δερηεί δηάθνξεο πηέζεηο απφ ηελ εθάζηνηε εμνπζία (φ.π., ζει.90). Ζ
θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε απφ ηελ πιεπξά ηεο, φπσο θαη ε ηζηνξηθή (είηε αηνκηθή είηε
ζπιινγηθή), έρεη ηελ ηδηφηεηα λα γίλεηαη επηιεθηηθή αλάινγα κε ην ηη ζέιεη λα πξνβάιιεη
θάζε θνξά. Οη δπν ηνπο δελ δηαθέξνπλ θαη πνιχ, ηφζν ε θηλεκαηνγξαθηθή φζν θαη ε
ηζηνξηθή κλήκε έρνπλ δερηεί ζθιεξέο θξηηηθέο γηα ην ηη θάζε θνξά επηιέγνπλ λα ηνλίζνπλ.
Απηφ νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ε κλήκε απφ κφλε ηεο είλαη έλα δήηεκα θαζαξά
πξνζσπηθφ γηα ηνλ θαζέλα θαη εθθξάδεηαη αλάινγα κε ην πψο βηψζεθε κηα θαηάζηαζε ή ην
πψο επηιέγεη ν ζθελνζέηεο λα ηελ πξνβάιιεη.
Ζ απεηθφληζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο εκπεηξίαο πξνζέιθπζε απφ ηηο αξρέο ήδε ηνπ 20νχ αηψλα
ην ελδηαθέξνλ ηεο ειιεληθήο θηλεκαηνγξαθίαο. Δηδηθφηεξα, ε ειιεληθή κεηαλάζηεπζε πξνο
ηηο εχξσζηεο νηθνλνκηθά ρψξεο, ε πξνζθπγηά, ε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, ν
επαλαπαηξηζκφο απφ ηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο θ.ά. απνηέιεζαλ θαίξηα δεηήκαηα γηα
ηηο ειιεληθέο ηαηλίεο.
Μεηά ην 1960 ππήξρε ξαγδαία αχμεζε ηνπ εηήζηνπ φγθνπ κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ.
Απφ ηα ζπλνιηθά πνζνζηά ησλ κεηαπνιεκηθψλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ, ην 60% ζηξάθεθε ζηηο
ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο κε ην κεγαιχηεξν ξεχκα πξνο ηε Γεξκαλία, ην Βέιγην, ηελ
Ηηαιία, θαη ηε Βξεηαλία. (Υαζηψηεο, 1993: 133-146).
ηε ρψξα πξνέιεπζεο έρνπκε κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα γηα ηνπο κεηαλάζηεο. Οη Έιιελεο πνπ
παξακέλνπλ ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ κε άιια θαληαζηαθά πξφηππα, ζε ζρέζε κε ηνπο
κεηαλάζηεο ζπκπαηξηψηεο ηνπο. Γηα απηνχο δελ είλαη νη κίδεξνη κεηαλάζηεο, αιιά αληηζέησο
«νη ηπρεξνί», απηνί πνπ ηα θαηάθεξαλ. Ο κεηαλάζηεο λνείηαη ζπρλά ζαλ ν πινχζηνο, ν
ηπρεξφο, ν πξνηθηζκέλνο. Έθπγε πάκπησρνο θαη άλεξγνο απφ ηελ ρψξα ηνπ θαη ηειηθά ηα
θαηάθεξε.
Μηα απφ ηηο ηαηλίεο πνπ δίλεη κε δξακαηηθφ ηξφπν ηελ παξαπάλσ εηθφλα γηα ηνλ κεηαλάζηε
είλαη ην «Σν ηνπίν ζηελ Οκίριε» ηνπ Θεφδσξνπ Αγγειφπνπινπ, ε νπνία γπξίζηεθε ην 1988.
Ζ ηαηλία απέζπαζε ηνλ Αξγπξφ Λένληα ζην Φεζηηβάι Βελεηίαο, ην
Βξαβείν Καιχηεξεο Δπξσπατθήο Σαηλίαο θαη ην Βξαβείν ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο
Κηλεκαηνγξάθνπ. χκθσλα κε ςεθνθνξία ηνπ πεξηνδηθνχ Times ε ηαηλία
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο 200 θαιχηεξεο φισλ ησλ επνρψλ, θαηαθηψληαο ηελ 24ε ζέζε.
Αλάκεζα ζην κέξε πνπ γπξίζηεθε ε ηαηλία είλαη θαη ε Φιψξηλα. Ζ ηαηλία αθεγείηαη ηελ
ηζηνξία δχν παηδηψλ, ελφο αγνξηνχ θαη ελφο θνξηηζηνχ, πνπ ςάρλνπλ, κέζα απφ έλα
νδνηπνξηθφ ζηελ ειιεληθή επαξρία, ηνλ παηέξα ηνπο ν νπνίνο έρεη θχγεη κεηαλάζηεο ζηελ
Γεξκαλία. Μεηά απφ κηα ζθιεξή πεξηπιάλεζε ζηε δσή θαη ηελ ελειηθίσζε, ζα θηάζνπλ ζ'
εθείλν ην ζχλνξν, πέξα απ' ην νπνίν πηζηεχνπλ φηη ζα βξνπλ ηειηθά έλαλ παηέξα, πνπ
αληηπξνζσπεχεη γη' απηά κηα ειπίδα.
62

Ζ ηαηλία πξνβάιιεη ην φλεηξν γηα κηα θαιχηεξε δσή, ην νπνίν κεηνπζηψλεηαη ζηηο αληηιήςεηο
ησλ θαηνίθσλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηελ επνρή εθείλε, ζην ηαμίδη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σν
παξάδεηγκα απηφ ζπληζηά κηα πνιχ θαιή αθνξκή γηα ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ν
θηλεκαηνγξάθνο σο κέζν θαηαγξαθήο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. Δθηφο απφ ηελ απνηχπσζε θαη
δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο, ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη αθνπγθξαδφκαζηε ην
φλεηξν ησλ κεηαλαζηψλ γηα κηα θαιχηεξε δσή θαη ηνλ άνθλν αγψλα ηνπο πξνο ηελ ειπίδα,
κέζα απφ πνιιά εκπφδηα θαη αλαηξνπέο.
Βέβαηα, ζηνλ αληίπνδα ηεο άπνςεο απηήο δηαηείλνληαη νη ζθέςεηο δηαθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ
πνπ εγείξνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο κέζσ ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. χκθσλα κε ηνλ Γεκήηξην Μαπξνζθνχθε, «Οη
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο παξνπζηάδνπλ θαηά ηνλ Marc Ferro, κηα πξαγκαηηθφηεηα,
«ηξνκαθηηθά αιεζηλή», κνινλφηη ζεσξείηαη φηη, αθφκα θαη ηα ληνθηκαληέξ ή ηα επίθαηξα, δελ
απεηθνλίδνπλ γεγνλφηα, αιιά ηα θαηαζθεπάδνπλ κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο
αλαπαξαζηάζεηο θαη κπζνπιαζία (Ferro 2002)». Δπηπιένλ, ζπρλά αλαπαξάγνπλ ή
αληαλαθινχλ κηα ζηαζεξή φςε γηα ηνλ θφζκν θη έηζη, θαζψο απνηεινχλ κηα “lingua franca”
γηα ηελ επνρή καο, νδεγνχλ ην θνηλφ ζην λα δεκηνπξγήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε γη‟
απηφλ (Chansel 2001).
θνπφο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο ζπληζηά κέζσ ηεο ηαηλίαο Σνπίν ζηελ Οκίριε λα
παξνπζηαζηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο θάκεξαο σο κεζφδνπ θαηαγξαθήο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. Ο
πξνβιεκαηηζκφο πνπ εγείξεηαη είλαη θαηά πφζν ε ηαηλία πεηπραίλεη λα απνηππψζεη ηηο
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ηελ επνρή εθείλε ζηε Φιψξηλα κε
ξεαιηζηηθφ ηξφπν σο πξνο ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: κεηαλάζηεπζε, ηζηνξηθή κλήκε, θηλεκαηνγξάθνο, Αγγειφπνπινο,
Σνπίν ζηελ νκίριε

ηελ αξρή ηνπ 20νπ αηώλα: εκαληηθά Παιαηνληνινγηθά Δπξήκαηα ζηνλ
Πνιύιαθθν Κνδάλεο
Παπαγηαλλόπνπινο Κσλζηαληίλνο
Τπνζηξάηεγνο Δ.Α. Ννκηθνχ ψκαηνο Δλφπισλ Γπλάκεσλ, Ννκηθφο
kpapagianop@yahoo.gr
To 1902 ζηνλ Πνιχιαθθν Κνδάλεο, έλα κηθξφ ρσξηφ ηεο επαξρίαο Βντνπ δεμηά ηνπ πνηακνχ
Αιηάθκνλα, ν Ησάλλεο Γηακαληφπνπινο, αλαθάιπςε ηπραία ζηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ έλα
κεγάιν θνκκάηη απνιηζσκέλνπ, φπσο ηφηε ζεψξεζε, μχινπ. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ε
παιαηνληνινγηθή έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζην εχξεκα εθείλν απφ ην Παλεπηζηήκην
Αζελψλ, θαηέδεημε φηη επξφθεηην γηα έλαλ απνιηζσκέλν ραπιηφδνληα, γεγνλφο πνπ ελέηεηλε
ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα δηεξεχλεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ ρσξηνχ. Έηζη, ζην
πιαίζην ηεο έξεπλαο πνπ μεθίλεζε, απφ ηα ζπιάρλα ελφο κηθξνχ ιφθνπ απέλαληη απφ ην
ρσξηφ, ηεο ΓΖΣΟΤΡΑ, ήξζαλ ζην θσο ηα επφκελα ρξφληα αμηφινγα απνιηζψκαηα δψσλ –
πξαγκαηηθφο ζεζαπξφο ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ, άιισλ επνρψλ.
ηελ εμαηξεηηθά απνιηζσκαηνθφξα εθείλε ζέζε, βξέζεθαλ κεηαμχ άιισλ νιφθιεξν θεθάιη
ηαξάλδνπ, πνπ θνζκεί ζήκεξα ην Παιαηνληνινγηθφ Μνπζείν ηεο Αζήλαο θαη ηκήκαηα
βξαρίνλνο θαη θλεκψλ κακνχζ θαζψο θαη ραπιηνδφλησλ, ηκήκαηα θλήκεο θαη γλάζνπ
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ξηλφθεξσλ, αιφγνπ ηνπ είδνπο Antonius, ειαθνεηδψλ θαη βννεηδψλ. Αθφκα, πεηξψκαηα θαη
νξπθηά. Σα αμηφινγα επξήκαηα, ζπιιέρζεθαλ πξνζεθηηθά ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ ηφηε
θαζεγεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Θεφδσξνπ θνχθνπ θαη Κσλζηαληίλνπ Κηελά θαη
ζηε ζπλέρεηα, ην 1906, ηαθηνπνηήζεθαλ ζε κηα αίζνπζα ηνπ Σξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ
ηάηηζηαο απφ ηνπο ηφηε θαζεγεηέο ηνπ ηζηνξηθνχ εθπαηδεπηεξίνπ Νανχκ Ληάθν θαη
Κσλζηαληίλν Γάλα, απνηειψληαο έηζη ηελ πξψηε ζπιινγή, ε δεκηνπξγία ηεο νπνίαο
νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηα επξήκαηα ηνπ Πνιπιάθθνπ. Ζ ζπιινγή, παξνπζίαζε ζχληνκα
κεγάιε επηζθεςηκφηεηα ηφζν θνηλνχ φζν θαη αθαδεκατθψλ παιαηνληνιφγσλ, θπξίσο
γεξκαληθψλ θαη ακεξηθαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ.
Σν 1981, ε έθζεζε ηεο πξψηεο ζπιινγήο, αλακνξθψζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δπξηδίθε
Γάξδα θαη Πνιπρξφλε Υξηζηνθνξίδε θαη αθνχ πξνεγήζεθε λέα αλαγλψξηζε θαη
ηαπηνπνίεζε, ηα εθζέκαηα επαλαηνπνζεηήζεθαλ ζε λέα ζέζε απφ νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο, κε επηθεθαιήο ηνλ θαζεγεηή Γεσινγίαο– Παιαηνληνινγίαο Ησάλλε Μειέηε.
Ζ νκάδα, θαηέγξαςε κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ηα παξαθάησ, φπσο ηεξνχληαη ζήκεξα:
Α) Σκήκαηα βξαρίνλνο, κεξνχ, θλήκεο θαη σκνπιάηεο Μακνχζ ησλ εηδψλ Mammuthus
Trongonherii (Pohling) θαη Mammuthus Primigenius Blumenbach.
Β) Σκήκαηα βξαρίνλνο, θλήκεο θαη γλάζνπ Ρηλφθεξνπ θαζψο θαη ηκήκα θάησ γλάζνπ
Ρηλφθεξνπ ηνπ είδνπο Coelodonda Antiquitatis Blumenbach.
Γ) Γφληηα, κεηαηαξζηθά θαη αζηξάγαινο αιφγνπ ηνπ είδνπο Antonius.
Γ) Σκήκα ιεθάλεο ειαθηνχ θαη ηκήκαηα απφ θέξαηα ειαθηνχ ηνπ είδνπο Cervus Elaphus
Linne.
Δ) Αζηξάγαιν, θνξπθή θέξαηνο θαη θάησ ηκήκα βξαρίνλνο βννδεηδνχο ηνπ είδνπο Bos
Primigenius Boj.
Σέινο, ζην κνπζείν Γεσινγίαο θαη Παιαηνληνινγίαο ηνπ ΑΠΘ, θπιάζζεηαη ε ζπιινγή
ELTGEΝ (κειέηε ηνπ θαζεγεηή Hans Eltgen ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Clausthal, ζε ζπλεξγαζία
κε ην ΗΓΜΔ, πνπ δηεμήρζε ηελ πεξίνδν 1979-83). Ο επηζηήκνλαο, εληφπηζε θαη ζπλέιεμε
απνιηζψκαηα κεγάισλ ζειαζηηθψλ θαη απφ ηελ απνιηζσκαηνθφξα ζέζε ηνπ Πνιπιάθθνπ.
Σα παξαπάλσ αμηφινγα παιαηνληνινγηθά επξήκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο,
κάιινλ άγλσζηα ζην επξχ θνηλφ, ζεσξνχκε φηη κπνξεί, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο, λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεκαληηθψλ εθείλσλ γεγνλφησλ ηνπ 20νπ αηψλα πνπ
ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηδηαηηεξφηεηαο ηεο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: 1902, ζέζε Γήηνπξα, ρσξηφ Πνιχιαθθνο Βνίνπ Κνδάλεο,
Παιαηνληνινγηθά επξήκαηα, Παιαηνληνινγηθή ζπιινγή ηάηηζηαο, Πξψηε ζπιινγή
ηάηηζηαο
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Σν πνιηηηθό ζηελ ηέρλε ηεο κεηεκθπιηαθήο Φιώξηλαο: ε πεξίπησζε ησλ
πνηεκάησλ ηνπ πεξηνδηθνύ ηνπ Φ..Φ. «Ο Αξηζηνηέιεο» (1957-1974)
θπζηώηεο Πέηξνο
Τπνς. Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
pskythiotis@uowm.gr
Κάηζαξεο Μηράιεο
Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΑΠΘ
mixalhskatsarhs@gmail.com
Ζ ηέρλε ζεσξνχκελε ηδενινγηθνπνιηηηθά θαη ηζηνξηθά ζεκαηνδνηεί πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο
ζηελ νπνία εδξάδεηαη, φζνλ αθνξά ηηο κνξθέο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο πνπ αλαπαξάγνληαη
ζην έδαθφο ηεο. Σν πνιηηηθφ ελππάξρεη πάληα, αθφκα θαη φηαλ απηφ θαηλνκεληθά απνπζηάδεη,
ζηελ ηέρλε πνπ δεκηνπξγεί θαη θαηαλαιψλεη κηα θνηλσλία, θαζψο εθεί φρη κφλν
αληαλαθιψληαη νη αληηθεηκεληθνί εκπξάγκαηνη φξνη ηεο χπαξμήο ηεο, αιιά θαη ε
ζεκαηνδφηεζε ηπρφλ μεπεξάζκαηνο θαη απεγθισβηζκνχ απφ απηνχο κέζα απφ ηελ
δεκηνπξγηθή θαληαζία πνπ είλαη βαζηθφ δνκηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θαιιηηερληθήο
δεκηνπξγίαο. Έηζη, ηα αληηθείκελα ηέρλεο είλαη αηζζεηεξηαθά απεηθάζκαηα έκθνξηα
ηδενινγίαο, ε αλίρλεπζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα καο απνθαιχςεη ππνδφξηεο φςεηο ηεο
ηδενινγηθνπνιηηθήο δσήο ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία ηα παξάγεη θαη ηα θαηαλαιψλεη.
Με βάζε απηή ηελ ζεσξεηηθή αθεηεξία πνπ ζπλδέεη πιηζηηθά ην πνιηηηθφ θαη ηελ ηέρλε ζηε
δεκφζηα ζθαίξα κηαο ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλεο θνηλσλίαο, ε παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηελ
κεηεκθπιηαθή Φιψξηλα ηεο πεξηφδνπ 1957-1974 θαη ζηα πνηήκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζην
νκψλπκν πεξηνδηθφ πνπ εθδίδεη ν Φ..Φ. «Ο Αξηζηνηέιεο», ην πξψην ηεχρνο πνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ην 1957. Ζ επηινγή απηή έγηλε γηαηί: α) ην πεξηνδηθφ «Αξηζηνηέιεο» είλαη ην
κνλαδηθφ ζην νπνίν δεκνζηεχνληαη πνηήκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο εθείλεο ηεο
πεξηφδνπ θαη β) επεηδή ε Φιψξηλα λαη κελ είλαη γλσζηή σο «πφιε ησλ θαιιηηερλψλ», πιελ
φκσο i) σο θαιιηηέρλεο θπξίσο ελλννχληαη νη εηθαζηηθνί ηεο θαη ειάρηζηα νη πνηεηέοινγνηέρλεο ηεο θαη ii) ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ε ηέρλε απηή δηεξεπλάηαη ηδεαιηζηηθά,
δειαδή ζε ζρέζε κε αηζζεηηθά θαη κνξθνινγηθά θξηηήξηα, δίρσο απηά λα ζπλδένληαη θαη λα
ζπλαξηψληαη κε ην πνιηηηθφ γίγλεζζαη εζσηεξηθά σο πνκπφο (ηα ηδενινγηθνπνιηηηθά ζηνηρεία
πνπ εκπεξηέρνπλ) θαη εμσηεξηθά σο δέθηεο (ηα ηδενινγηθνπνιηηηθά ζηνηρεία πνπ ηελ
επεξεάδνπλ).
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηεινχλ ηα πνηήκαηα πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο ζειίδεο
ηνπ «Αξηζηνηέιε» ηελ πεξίνδν 1957-1974 θαη ε πξνζέγγηζή ηνπο γίλεηαη κε ηελ Πνζνηηθή
θαη Πνηνηηθή Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ. Απφ ηα δεδνκέλα, πξνθχπηεη σο βαζηθή έθθξαζε
απηήο ηεο ηδενινγίαο ζηα πνηήκαηα ε νηθνδφκεζε ηεο ειιελνρξηζηηαληθήο ηαπηφηεηαο κέζα
απφ αλαθνξέο θπξίσο ζηελ πνιηηηζκηθή αλσηεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θαη ζην
ελνπνηεκέλν εζληθφ ηζηνξηθφ αθήγεκα: αξραηφηεηα – βπδάληην – λενειιεληθφ θξάηνο.
Δπίζεο, γίλνληαη ζπρλέο αλαθνξέο ζε πνιεκηθά γεγνλφηα θαη ζε ερζξνχο ηνπ έζλνπο, ζηνλ
εγγχο ρψξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη ζε εζληθέο πξνζσπηθφηεηεο. Πνζνηηθά πξνθχπηεη πσο ε
έληαζε ηεο εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο ζηα πνηήκαηα ηνπ «Αξηζηνηέιε» είλαη κεγαιχηεξε θαηά
ηελ πξνδηθηαηνξηθή πεξίνδν, ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν ηεο ρνχληαο.
Σέινο, κε βάζε ηα εκπεηξηθά (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
ζπδεηνχληαη ζεσξεηηθά νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη ζε επηθνηλσλία ε πνίεζε πνπ
δεκνζηεχεηαη θαη πξνζιακβάλεηαη κε ηελ γεληθφηεξε ηδενινγηθνπνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο
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κεηεκθπιηαθήο Φιψξηλαο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ θαη επηρεηξείηαη λα ηεθκεξησζεί ε
ζπλχθαλζε ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζηελ ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλε δεκφζηα ζθαίξα
ηεο.
Λέμεηο, θξάζεηο- θιεηδηά: δεκφζηα ζθαίξα, πνιηηηθφ ζηελ ηέρλε, πεξηνδηθφ ηνπ Φ..Φ. «Ο
Αξηζηνηέιεο», εζληθηζηηθή ηδενινγία, κεηεκθπιηαθή Φιψξηλα

Πνιηηηζηηθέο εθθξάζεηο ησλ νηθνδνκηθώλ ζπλεξγείσλ ηεο Γξνζνπεγήο
Φιώξηλαο ζηελ Ρνπκαλία
Σακνπηζέιεο Νηθόιανο
Μέινο Δ.Γ.Η.Π. ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Δηθαζηηθψλ Μαζεκάησλ ζηελ ρνιή Κνηλσληθψλ θαη
Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ Φιψξηλαο
ntamoutselis@uowm.gr
Πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα κέρξη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα, παξαηεξήζεθε κηα
ζεκαληηθή κεηαθίλεζε νηθνδνκηθψλ ζπλεξγείσλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο κε
θαηεχζπλζε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Ρνπκαλίαο (Βνπθνπξέζηη, Πινέζηη, Μπξαΐια,
Πηαηξαλεάκη, Σηκηζνάξα, Κσλζηάληζα), εθεί φπνπ ππήξρε ζεκαληηθή αλάγθε γηα ηελ
αλέγεξζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπψλ θαη δεκηνπξγεκάησλ.
Παξαθνινπζνχκε ηελ δηαδξνκή κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο κε θαηαγσγή ηα Μαζηνξνρψξηα
ηεο Ζπείξνπ, (Πιεθάηη θαη Αεηνκηιήηζα) ηελ επηινγή ηεο κεηεγθαηάζηαζήο ζε κηα νξεηλή
δαζηθή έθηαζε ηεο Φιψξηλαο ην 1844 θαη ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο πξσηφηππνπ
νηθνδνκηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή (Μπειθακέλε – Γξνζνπεγή), ν νπνίνο απνηέιεζε ηελ
αθεηεξία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθθξάζεσλ ησλ
ζπλεξγείσλ. Οη κεραληζκνί ζπγθξφηεζεο ηεο κηθξήο θνηλσλίαο, ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κε ηελ
παξάιιειε αλαπαξαγσγή κηαο ζεηξάο παξαδνζηαθψλ εθθξάζεσλ κε άκεζε ζχλδεζε κε ηα
θιεξνδνηήκαηα πνπ σο πνιηηηζηηθφ ηζνδχλακν κεηέθεξαλ καδί ηνπο απηέο νη νκάδεο θνηλνχ
αίκαηνο θαη θνηλήο κνίξαο απφ ηελ Ήπεηξν.
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία - πξφηαζε, απνηειεί ηκήκα κηαο ζπλνιηθήο έξεπλαο πνπ κειεηά θαη
απνκνλψλεη ηα ζεκεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα κεγάια ηαμίδηα ησλ νηθνδνκηθψλ ζπλεξγείσλ
ηεο Γξνζνπεγήο ζηελ Βαιθαληθή εηδηθά ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Ρνπκαλίαο. Πξφθεηηαη γηα
κηα πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηεο νπηηθήο ησλ πξαγκάησλ, ζην πξίζκα ησλ δχν επηπέδσλ,
αξρηθά έηζη φπσο ην βίσζαλ απφ ηελ κεξηά ηνπο ηα κέιε ησλ νηθνδνκηθψλ ζπλεξγείσλ ζηα
κέξε πνπ εξγάζηεθαλ θαη δξαζηεξηνπνηήζεθαλ, φζν θαη απφ ηελ κεξηά ησλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπο πνπ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο παξέκεηλαλ ζηνλ νξεηλφ ρψξν ηεο
Γξνζνπεγήο- Μπειθακέλεο.
ε φ,ηη αθνξά ην πξψην επίπεδν ή έξεπλά καο κειεηά ηηο εθδειψζεηο ησλ ζπλεξγείσλ ζε κηα
πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ έθηαζε απηψλ ησλ δξάζεσλ - ιεηηνπξγηψλ εληφο ηεο
ζπληερλίαο ησλ ζπλεξγείσλ, θαηαγξάθνληαο θαη κεηαθέξνληαο ηηο εθθξάζεηο θαη ηηο
εληππψζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο θαη αηηίεο γηα ην «θάιεζκα» πνπ
ψζεζε ηα κέιε ησλ ζπλεξγείσλ λα επηιέμνπλ, λα κεηαθηλεζνχλ κε θάζε ηξφπν ζηα
δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Ρνπκαλίαο θαη λα εξγαζηνχλ εθεί.
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Με αθεηεξία ηελ Γξνζνπεγή εληνπίδνπκε ηνπο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο, ηελ επηινγή ησλ
δηαδξνκψλ ζηελ Βαιθαληθή, ηνπο θηλδχλνπο ζηα ελδηάκεζα ηαμίδηα, ηελ κεηαθνξά αγαζψλ
θαη θεθαιαίσλ απφ θαη πξνο ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, αιιά θπξίσο καο ελδηαθέξεη απηή θαζαπηή
ε εκπινθή θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπο κε άιια ζπλεξγεία θαη εηδηθφηεηεο ζην πεδίν ησλ
θαηαζθεπψλ απφ ηελ θεληξηθή Δπξψπε, ηα Βαιθάληα, ππφ ηηο νδεγίεο Αξρηηεθηφλσλ θαη
Δξγνιάβσλ. πλεξγαζίεο πνπ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηελ ζρεδίαζε, ηελ εθαξκνγή λέσλ
κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζηελ δφκεζε, ζηελ επηινγή, αιιά θπξίσο ζηελ ρξήζε ησλ εηδηθψλ θαη
γεληθψλ εξγαιείσλ ζηελ ζχλδεζε ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ αλάδεημε κηαο κεγαινπξέπεηαο
γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο αηζζεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κηαο Μεζναζηηθήο δηακφξθσζεο, πνπ
θχξηα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξφηππα, είραλ ηνπο Μνξθνινγηθνχο ζπκβνιηζκνχο,
ηνπο θψδηθεο, ηηο ηππνινγίεο θαη ηηο απεηθνλίζεηο πνπ δηακφξθσζαλ ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ
ηαπηφηεηα ησλ λέσλ αζηηθψλ θέληξσλ.
Με θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ην ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ κεζφδσλ θαη εθαξκνγψλ ζηελ θηηζηηθή
ηέρλε απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ ζπλεξγείσλ ηεο Γξνζνπεγήο, ζηελ δηακφξθσζε ησλ λέσλ
Αξρηηεθηνληθψλ ηνπίσλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο κέξνπο ηνπ πνιηηηζηηθνχ
απνζέκαηνο ησλ δξάζεσλ ηνπο ζηελ νηθνδφκεζε κεγάισλ θαηαζθεπψλ ζε δεκφζηα θαη
ηδηφθηεηα Νενθιαζηθά θηήξηα, εθιεθηηθηζηηθνχ ηχπνπ.
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