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Προλογισμός  

Δημάρχου Δήμου Ωραιοκάστρου 

Νομού Θεσσαλονίκης  

Παντελή Τσακίρη 

 

 

 
 «Ό,τι άριστο μπορεί να μας δώσει η ιστορία 

είναι ο ενθουσιασμός που διεγείρει τις ψυχές μας». 

Σε αυτά τα λόγια του Γιόχαν Βόλφγκανγκ Φον 

Γκέτε συμπυκνώνεται το νόημα της παιδαγωγικής 

αξίας της διδασκαλίας της ιστορίας στους μαθητές 

μας.  

Ως Διοίκηση στο Δήμο Ωραιοκάστρου χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη 

χαρά και ικανοποίηση την υλοποίηση του διεπιστημονικού εκπαιδευ-

τικού προγράμματος «Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της περιο-

χής Ωραιοκάστρου και Βόλβης ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπι-

κή ιστορία τους μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου 

τους». 

Πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα στα 

παιδιά, από τα πρώτα κιόλας βήματα που κάνουν στο σχολείο, να 

μπορούν μέσα από βιωματικές μεθόδους με επιστημονικό υπόβαθρο 

να ανακαλύψουν το παρελθόν του τόπου τους, το οποίο ορισμένες 

φορές τυγχάνει να συνδέεται με τα... παραμύθια και τις ιστορίες που 

ακούν από τον παππού και τη γιαγιά τους! 

Αυτό που έγινε στα σχολεία μας, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιο-

κάστρου, στο 2ο Δημοτικό Σχολείου Παλαιοκάστρου και στο Δημοτικό 

Σχολείο Πενταλόφου, είναι πραγματικά αξιέπαινο.     

Αξίζουν συγχαρητήρια πρώτα από όλα στους μικρούς μαθητές 

μας, γιατί με όρεξη, μεράκι και αγάπη για τον τόπο  πήραν μέρος σε ένα 

μοναδικό ταξίδι στο παρελθόν, διερευνώντας την τοπική ιστορία μέσα 

από το αρχειακό υλικό του σχολείου τους, όπως φωτογραφίες, έγγρα-
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φα, μαθητολόγια, χάρτες, αλληλογραφία και αφηγήσεις. Αξίζουν συγ-

χαρητήρια στις δασκάλες και στους δασκάλους μας, διότι καθοδή-

γησαν τα παιδιά σε αυτή την υπέροχη εξερεύνηση πίσω στο χρόνο, 

στον συντονιστή του εκπαιδευτικού έργου 2ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας, κ. 

Απόστολο Παρασκευά, στους πανεπιστημιακούς καθηγητές και στους 

εκπροσώπους εκπαιδευτικών, ιστορικών και πολιτιστικών φορέων 

που υποστήριξαν το έργο με την πολύτιμη συνδρομή τους. 

Ως Διοίκηση στο Δήμο Ωραιοκάστρου στηρίζουμε και ενθαρρύνου-

με πρωτοβουλίες και δράσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση της 

ιστορικής μνήμης και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

της ιστορίας του Δήμου μας. Πολύ δε, περισσότερο όταν αυτές οι ενέρ-

γειες υλοποιούνται μέσα στα σχολεία μας, μέσα στις εκπαιδευτικές 

δομές, καθώς το μέλλον μας το μπορούν να γράψουν καλύτερα τα 

παιδιά μας, όταν είναι καλοί γνώστες του παρελθόντος μας. 
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Προλογισμός  

Δημάρχου Βόλβης 

Νομού Θεσσαλονίκης  

κ. Διαμαντή Λιάμα 

 

 
 

«Την ιστορία μελέτα παιδί μου,  

γιατί έτσι όχι μόνο τον εαυτό σου και τη ζωή σου  

θα κάμεις ένδοξη και χρήσιμη  

στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και το μυαλό σου 

οξυδερκέστερο και διαυγέστερο». 

 
Η παραίνεση αυτή του Ιπποκράτη, βρήκε ανταπό-

κριση στο εξαιρετικό εγχείρημα, που υλοποιήθηκε στα 

Δημοτικά σχολεία του Δήμου Βόλβης. Το Διεπιστημο-νι-

κό πρόγραμμα που αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο 

Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

απέδειξε περίτρανα ότι όταν ενώσουμε τις δυνάμεις 

μας, μπορούμε  να προσφέρουμε  το καλύτερο  αποτέλε- 

σμα, προς όφελος του πιο ευαίσθητου τμήματος της κοινωνίας: των παιδιών 

μας.  

Η μεγαλύτερη επιτυχία, δεν ήταν όμως η κοινή προσπάθεια εκπαιδευ-

τικών, επιστημόνων, κοινωνικών φορέων και γονέων, αλλά η ενεργή συμ-

μετοχή των μαθητών. Ο –ιερός θα έλεγα–  στόχος να ανακαλύψουν τα παι-

διά τις ρίζες τους, να ανιχνεύσουν το παρελθόν του τόπου τους, να εντοπί-

σουν την ίδια την προέλευση τους, δικαίωσε όλους όσους έβαλαν κόπο και 

μεράκι σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ειδικά, η μεθοδολογία της χρή-

σης των σχολικών αρχείων και της συμμετοχής των γονέων, οδήγησαν σε 

εξαιρετικά αποτελέσματα, με τους ψηφιακούς γενεαλογικούς χάρτες των 

περιοχών. 

Μαθήτριες και μαθητές, πήραν πολλαπλά και πολύτιμα μαθήματα, για 

το πώς η συνεργασία αποδίδει καρπούς, για τη σημασία της τεκμηριωμένης 
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και μεθοδικής έρευνας, για την αντίληψη ότι δεν είμαστε αυθύπαρκτοι, αλλά 

οι τελευταίοι κρίκοι μιας μακράς ανθρώπινης αλυσίδας.  

Σας διαβεβαιώνω ότι ο αντίκτυπος ήταν ιδιαίτερα θετικός σε όλη την 

τοπική κοινωνία, όπου έγινε η διάχυση αυτού του εγχειρήματος.  

Οφείλω να ευχαριστήσω, εκ μέρους των πολιτών του Δήμου Βόλβης, 

όλους τους συντελεστές του προγράμματος, για όσα πέτυχαν και πρόσφε-

ραν στην κοινή προσπάθεια να εμβαθύνουμε στην ιστορική μνήμη και 

μάλιστα με μέσα στις δυσχέρειες που προκάλεσε η πανδημία. Συνταίριαξε με 

τον καλύτερο τρόπο στην προσπάθεια που καταβάλαμε τα προηγούμενα 

χρόνια ως Δήμος Βόλβης, για να γνωρίσουν οι μαθητές μας τον τόπο τους και  

να αγαπήσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Ειδικότερα, ευχαριστούμε τις 

μαθήτριες, τους μαθητές και τις οικογένειες τους για την ανταπόκριση τους. 

Η παρούσα έκδοση, αποτυπώνει τις δράσεις και συνεισφέρει με πολύ-

τιμο τρόπο στην εδραίωση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Ας αποτελέσει τον πολύτιμο φωτεινό οδηγό για τη συνέχεια.  
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Προλογισμός  

Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου  

2
ου

 ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

Δρ. Απόστολου Παρασκευά 

 
 

 
 

 Η υλοποίηση του αδειοδοτημένου, από το Υπουργείο Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων αλλά και το ΙΕΠ,  διεπιστημονικού εκπαι-

δευτικού προγράμματος με τίτλο «Οι μαθητές των Δημοτικών σχο-

λείων της περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης ανακαλύπτουν και με-

λετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών 

πηγών του  τόπου τους» θεωρώ ότι αποτέλεσε τη συνέχεια της άρι-

στης συνεργασίας, μεταξύ εκπαιδευτικών, επιστημονικών και κοινω-

νικών φορέων των ανωτέρω περιοχών. 

Αρχαιολόγοι, συντηρητές μνημείων, μουσειο-παιδαγωγοί, ειδικοί 

επιστήμονες από το Τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ., από το Μου-

σείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημο-

τικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ και την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία 

Χαλκιδικής, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στην επιμόρφωση και 

υποστήριξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχο-

λείων των ανωτέρω περιοχών. 

Ακολουθώντας μια  επιτυχημένη μεθοδολογία, που είχε εφαρμο-

στεί σε τρία διεπιστημονικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα προηγού-

μενα έτη στην 3η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Χαλκιδικής, καθώς και του 

ίδιου προγράμματος που εφαρμόστηκε το 2017-18, οι επιμορφωμένοι 

εκπαιδευτικοί με την υποστήριξη όλων των ανωτέρω φορέων ανέλα-

βαν με τους μαθητές των σχολείων τους να ανακαλύψουν τα παλιά 

αρχεία που διατηρούσαν τα σχολεία, να τα σκανάρουν, να τα φωτο-

γραφίσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα που αναδείκνυαν τον 

πολιτιστικό πλούτο των περιοχών τους. Παράλληλα με τη βοήθεια 

των φοιτητών του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ μέσω ερωτηματολογίων που απαντή-
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θηκαν από τους γονείς των μαθητών, σχεδιάστηκαν οι ψηφιακοί 

γενεολογικοί χάρτες των περιοχών, αναδεικνύοντας τις μετακινήσεις 

των ανθρώπων αλλά και των εθίμων που έφεραν μαζί τους.    

Όλα αυτά φαίνονται και στο φωτογραφικό υλικό που συλλέξανε  

οι εκπαιδευτικοί, με τη βοήθεια των γονέων των μαθητών τους και 

στο σχεδιασμό και υλοποίηση μιας φωτογραφικής έκθεσης, που με τη 

βοήθεια των Δρ. Πολυζούδη Αρχοντίας (Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκι-

δικής) αλλά και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ Παρασκευά,  

θα γίνει  εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα ταξιδέψει σε διάφορα μέρη 

παρέχοντας την ευκαιρία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να 

δούμε αλλά και να μάθουν με βιωματικό τρόπο τη ζωή και την 

πολιτιστική κληρονομιά  των ανωτέρω περιοχών. 

Στο παρόν βιβλίο, που αποτελεί την πρώτη έκδοση, αποτυπώνο-

νται οι δράσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών που κατάφεραν 

να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μέσω πανδημίας με τους μαθητές 

τους και θεωρώ ότι αποτελεί ένα επιτυχημένο  εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα για την συστηματική ενασχόληση εκπαιδευτικών, μαθητών 

αλλά και γονέων αναδεικνύοντας τον πλούτο της πολιτιστικής κληρο-

νομιάς των περιοχών Ωραιοκάστρου και Βόλβης στο διάβα της ιστο-

ρίας. 

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές-μαθήτριες που εργάστηκαν με υψηλό επαγγελματισμό, 

είχαν ενεργητική συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του προγράμματος εν 

μέσω πανδημίας και παρήγαγαν εκπληκτικής ομορφιάς παραδοτέα 

έργα. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Δρ.  Γουλή Δημήτριο, 

(ΕΔΙΠ, τμήμα κινηματογράφου ΑΠΘ), τη Δρ. Πολυζούδη Αρχοντία 

(Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους), τον Καθηγητή 

Λαμπρινό Νίκο (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Α.Π.Θ. (Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων 

Μάθησης-Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης), την κα Ευαγ-

γελία Κανταρτζή (Πρόεδρο του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαί-
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δευσης), τον Δρ. Πάππα Βασίλη, (Πρόεδρο της Ιστορικής Λαογραφικής 

Εταιρείας Χαλκιδικής και της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών), για 

την αμέριστη υποστήριξή τους στα πλαίσια του προγράμματος.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Δημάρχους Ωραιοκάστρου κ. Τσακίρη 

Παντελή, που ανέλαβε και το κόστος έκδοσης του Συλλογικού Τόμου 

και Βόλβης κ. Λιάμα Διαμαντή και την αμέριστη βοήθεια τους σε 

επιμέρους θέματα για την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Σαν  Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μα-

κεδονίας θα ήθελα να ευχηθώ το παρόν βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και 

να γίνει ένα φωτεινό μονοπάτι για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, 

προσφέροντας ποιοτικές ευκαιρίες για μάθηση και διαμόρφωση αξιών 

και χαρακτήρων, μέσα από την εμπλοκή τους στη διερεύνηση και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. 
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Η ταυτότητα του ατόμου δεν εφευρέθηκε 
(Baldwin, 1972: 189). Η ταυτότητα αναπτύσ-
σεται με αφορμή την εθνική συνείδηση, την 
πνευματικότητα, το φύλο και μέσω πολλών 
άλλων επιπέδων (Hasbery, 2019). Υπάρχουν 
όμως ομάδες ανθρώπων που μειονεκτούν 
έναντι άλλων λόγω άσκησης σε βάρους τους 
φυλετικών ή εθνικών διακρίσεων.   

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο στόχος αυτής της εργασίας ήταν να τεθεί ένας προβληματισμός γύρω 
από την έννοια της εντοπιότητας. Πόσο «ντόπιος» δηλαδή είναι κάποιος ή 
πόσο «ντόπιος» νιώθει. Και μάλιστα κάποιες φορές είναι σημαντικό να γνω-
ρίζουμε πόσο «ντόπιο» μας θεωρούν οι γύρω μας, ειδικά όταν ξέρουμε ότι 
κάποιος ή κάποιοι πρόγονοί μας έχουν έρθει από κάπου αλλού κι έχουν 
εγκατασταθεί στον τόπο που σήμερα ζούμε. 

Κάποιες φορές το θέμα αυτό είναι άσκοπο να συζητηθεί όταν ένα άτομο 
έχει έρθει πολύ πρόσφατα από κάπου αλλού κι έχει εγκατασταθεί σε έναν 
νέο τόπο. Οι υπόλοιποι σίγουρα τον θεωρούν αρχικά «ξένο» ή κατ’ ελά-
χιστον «όχι δικό τους». Και εδώ όμως υπάρχει ένας παράγοντας που είναι 
υποκειμενικός: το χρονικό διάστημα που πρέπει κάποιος να ζει σε έναν τόπο 
ώστε να «ξεθωριάσει» η έννοια του «ξένου» υπέρ της έννοιας του «ντόπιου». 

Δεν είναι εύκολο να δοθεί απάντηση σε κάτι τέτοιο ή τουλάχιστον δεν 
επιδιώχθηκε στην παρούσα εργασία να γίνει αυτό. Εκείνο όμως που 
επιδιώχθηκε να φανεί είναι το κατά πόσο όσοι λένε ότι είναι «ντόπιοι» είναι 
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πράγματι και είτε δεν έχουν έρθει από κάποιον άλλον μακρινό τόπο είτε 
αυτό έγινε πολύ παλιά οπότε σήμερα έχει «ξεθωριάσει» πολύ στη μνήμη των 
υπολοίπων ή οι νεότεροι μπορεί να μην το γνωρίζουν καν. 

Εδώ υπάρχει και μία άλλη σκέψη: μπορεί οι περισσότεροι τελικά να μην 
πληρούν αυτό που ορίζει η λέξη «ντόπιος». Οι Τεγόπουλος, Φυτράκης (1997) 
στο λήμα «ντόπιος» δίνουν την ερμηνεία «εγχώριος», «ιθαγενής», «γηγενής»  
και ως αντίθετο «ξένος», «ξενόφερτος». Φυσικά δεν μπορούν να ορίσουν το 
πότε μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Και το 
ερώτημα που τελικά τίθεται είναι: πόσο «ντόπιοι» είμαστε στον τόπο που 
μένουμε; 

Μια ματιά στην τελευταία απογραφή του 2011, θα βοηθήσει να γίνει 
αντιληπτή η σύνθεση του πληθυσμού των περιοχών που έγινε η μελέτη.  

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στα χωριά του νομού Θεσσαλονίκης των 
Δήμων Βόλβης και Ωραιοκάστρου: Νέα Απολλωνία (Δ. Βόλβης), Νέα Βρασνά 
(Δ. Βόλβης), Νέα Μάδυτος (Δ. Βόλβης), Νέα Φιλαδέλφεια (Δ. Ωραιοκάστρου), 
Νεοχωρούδα (Δ. Ωραιοκάστρου), Παραλία Σταυρού (Δ. Βόλβης), Πεντάλοφος 
(Δ. Ωραιοκάστρου) και Ωραιόκαστρο-Παλαιόκαστρο (Δ. Ωραιοκάστρου). 

 Στον Δήμο Βόλβης απογράφηκαν 23478 κάτοικοι εκ των οποίων γεν-
νήθηκαν στον Δήμο Μόνιμης διαμονής 15764 άτομα, στην Περιφερειακή Ενό-
τητα της μόνιμης διαμονής αλλά σε άλλο δήμο 2011 άτομα, σε διαφορετική 
από τη μόνιμη διαμονή Περιφερειακή Ενότητα 3437 άτομα και σε χώρα του 
εξωτερικού 2266 άτομα. Από τους μόνιμους κατοίκους δήλωσαν οι 1895 ότι 
ήταν από άλλες χώρες. Αντίστοιχα στο Δήμο Ωραιοκάστρου η απογραφή 
έδειξε 38317 άτομα πληθυσμό, και 14143, 12172, 7424 και 4578 άτομα αντί-
στοιχα. Από τους μόνιμους κατοίκους δήλωσαν οι 1116 ότι ήταν από άλλες 
χώρες (ΕΛΣΤΑΤ 2011). 

 Η απογραφή του 2011 έδειξε ότι στις περιοχές έρευνας ο πληθυσμός 
ήταν: 

 
Πίνακας 1. Απογραφή πληθυσμού 2011 

 

Α/Α Δήμος Όνομα Πληθυ-
σμός 

Σύνολο Από αυτούς από 
άλλες χώρες 

1 

Βόλβης 

Νέα Απολλωνία 1851   

2 Νέα Βρασνά 2556   

3 Νέα Μάδυτος 1621   

4 Παραλία Σταυρού 3672 9700 1895 

5 

Ωραιο-
κάστρου 

Νέα Φιλαδέλφεια 923   

6 Νεοχωρούδα 1703   

7 Πεντάλοφος 2022   

8 Ωραιόκαστρο + Παλαιόκαστρο 20852 25500 1116 
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Σύμφωνα με την ίδια απογραφή, το σύνολο των αλλοδαπών που 
διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα το 2011 ανήλθε σε 912.000 άτομα. Από αυτά τα 
άτομα, το 52.7% έχουν Αλβανική υπηκοότητα, το 8,3% Βουλγαρική, το 5,1% 
Ρουμάνικη και ακολουθεί με 3,7% η Πακιστανική και 3,0% η Γεωργιανή. Ή σε 
νούμερα, Αλβανοί: 480.851, Βούλγαροι: 75.917, Ρουμάνοι: 46.524, Πακιστανοί: 
34.178 Γεωργιανοί: 27.407, Ουκρανοί: 17.008, Πολωνοί: 14.145, Ρώσοι: 13.809, 
Φιλιππινέζοι: 9.807 κλπ. Οι περισσότεροι από αυτούς κατοικούν σε αστικό 
περιβάλλον και οι υπόλοιποι σε αγροτικό (ΕΛΣΤΑΤ, 2014). 

Τα νούμερα αυτά αφορούν άτομα με τη συγκεκριμένη υπηκοότητα και 
όχι με υπηκοότητα που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος. 

Επίσης, τα νούμερα αυτά αφορούν μόνο αυτούς που προέρχονται από 
άλλες χώρες αλλά όχι αυτούς που έχουν έρθει από άλλη περιοχή της Ελλάδας 
και εγκαταστάθηκαν στις εν λόγω περιοχές. Επομένως, εκτός από την 
μετανάστευση από το εξωτερικό, υπάρχει και η εσωτερική μετανάστευση. 
Και οι δύο περιπτώσεις μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για να χαρακτη-
ριστεί κάποιος «ξένος» ή μη «ντόπιος» και μάλιστα δεν ελέγχει καθόλου το 
βάθος χρόνου που έγινε αυτή η μετανάστευση ώστε να «ξεθωριάσει» ή όχι η 
έννοια του «ξένου» στη συνείδηση των γηγενών. 

Το ερώτημα λοιπόν που μπορεί να τεθεί είναι: πόσο «ντόπιος» μπορεί να 
θεωρηθεί κάποιος ή αλλιώς πόσο «ξένος» εξακολουθεί να είναι κάποιος; 

Η μελέτη αυτή δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό το 
ερώτημα παρά μόνο να βάλει ένα προβληματισμό για τον διπλανό μας, σε 
σχέση με τον εαυτό μας. Το χρονικό διάστημα που υπήρχε για να γίνει η 
έρευνα δεν μπορούσε να δώσει κάποιο πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα αλλά 
θεωρούμε ότι δίνει κάλλιστα μία αφορμή για περισσότερη σκέψη όταν 
θεωρούμε ένα τρίτο «ξένο» σε σχέση με τον εαυτό μας. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓIΑ 

Για να προσεγγιστεί το θέμα δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους 
μαθητές των δημοτικών σχολείων των παραπάνω χωριών και συγκεκριμένα 
των Δημοτικών σχολείων: Νέας Απολλωνίας, Νέων Βρασνών, Νέας Μά-
δυτου, 1ο Δ.Σ. Παραλίας Σταυρού, Πενταλόφου, 2ο Δ.Σ. Παλαιοκάστρου, 2ο και 
3ο Δ.Σ. Ωραιοκάστρου, Νεοχωρούδας και Νέας Φιλαδέλφειας. Έλαβαν μέρος 
μαθητές από όλες τις τάξεις και όχι από κάποιες συγκεκριμένες.  

Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν προς τα μεγαλύτερης ηλικίας μέλη 
της οικογένειας των παιδιών, αρχίζοντας από κάποιον παππού-γιαγιά και 
μετά προς τον γονέα. Αν δεν υπήρχαν παππούδες-γιαγιάδες τότε το 
απαντούσαν ο/οι γονέας/είς. Στην ουσία επρόκειτο για μία συνέντευξη που 
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πήραν τα παιδιά από τους μεγαλύτερους στο σπίτι με στόχο να εξακριβωθεί 
η πορεία της οικογένειας τα τελευταία περίπου 50 χρόνια. 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρωνόταν και από τους δύο κλάδους της 
οικογένειας του παιδιού δηλαδή συγκεντρώθηκαν απαντήσεις και από τον 
κλάδο του πατέρα και της μητέρας ώστε να διαπιστωθεί που γεννήθηκαν, 
έζησαν και γνωρίστηκαν τα άτομα των δύο κλάδων, μέχρι να εγκατα-
σταθούν στο χωριό/πόλη που βρίσκονται σήμερα. Στις περιπτώσεις που 
υπήρχαν στο σχολείο δύο ή περισσότερα αδέλφια η συμπλήρωση του ερω-
τηματολογίου γινόταν μόνο μία φορά. 

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας δεν ήταν υποχρεωμένος ο γο-
νιός να απαντήσει για τον άλλο γονέα παρά μόνο αν ήθελε. 

Συνολικά συμπληρώθηκαν 493 ερωτηματολόγια κατανεμημένα ως εξής 
(Πιν. 2): 

 
Πίνακας 2. Αριθμός ερωτηματολογίων ανά σχολείο 

 
Α/Α Όνομα Δημοτικού Σχολείου Αριθμός ερωτηματολογίων 

1 2ο Ωραιοκάστρου 34 

2 3ο Ωραιοκάστρου 54 

3 Νέα Απολλωνία 40 

4 Νέα Βρασνά 41 

5 Νέα Μάδυτος 126 

6 Νέα Φιλαδέλφεια 10 

7 Νεοχωρούδα 78 

8 Παλαιόκαστρο 52 

9 Παραλία Σταυρού 7 

10 Πεντάλοφος 51 

 Σύνολο 493 

 
Τα ερωτηματολόγια αυτά επεξεργάστηκαν για να φτιαχτεί για κάθε 

οικογένεια ένας ψηφιακός χάρτης που αποτύπωνε τις μετακινήσεις και των 
δύο κλάδων της οικογένειας. Ο χάρτης κάθε οικογένειας φτιάχτηκε στο 
δωρεάν online λογισμικό ArcGIS της ESRI, USA (www.arcgis.com). Κατόπιν οι 
χάρτες αυτοί ενοποιήθηκαν ώστε να προκύψει ένας χάρτης για κάθε Τμήμα. 
Οι χάρτες των Τμημάτων κάθε σχολείου ενοποιήθηκαν κι αυτοί ώστε να 
προκύψει ένας χάρτης που να αφορά όλο το σχολείο. Οι ενοποιήσεις έγιναν 
με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό QGIS. Την επεξεργασία των χαρτών 
για κάθε Τμήμα κάθε σχολείου την ανέλαβαν 24 φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ του 
ΑΠΘ. 

http://www.arcgis.com/
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από την επεξεργασία και κατασκευή των ατομικών χαρτών της πορείας 
κάθε οικογένειας σε κάθε σχολείο που συμμετείχε προέκυψε τελικά ένας 
χάρτης που αφορούσε το σχολείο. Έτσι κατασκευάστηκαν τελικά 10 χάρτες. 

Όλοι αυτοί οι χάρτες παρουσιάζονται παρακάτω (Εικ. 2 – 11). Εδώ θα 
παρουσιαστεί ένας από αυτούς για να φανεί τι ακριβώς δείχνει η αποτύπωση 
της πορείας των οικογενειών ενός συγκεκριμένου χωριού. Με τον ίδιο τρόπο 
σκέψης έχουν ερμηνευτεί και οι υπόλοιποι χάρτες. 

Ο υπό μελέτη χάρτης προέκυψε από την αποτύπωση της πορείας των 
μελών των οικογενειών των μαθητών του χωριού Πεντάλοφος. 

 

 
 

Εικ. 1. Αποτύπωση της πορείας των οικογενειών των μαθητών του Δ.Σ. Πενταλόφου 

 
Το σημείο που συμβολίζεται με μία κόκκινη κουκίδα είναι χωριό 

Πεντάλοφος του Δήμου Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης. Πήραν 
μέρος συνολικά 51 μαθητές οι οποίοι ρώτησαν τους παπούδες/γιαγιάδες και 
μητέρα/πατέρα σχετικά με το που γεννήθηκαν, που μεγάλωσαν και έζησαν, 
που γνωρίστηκαν και τέλος πως βρέθηκαν στον Πεντάλοφο. Οι απαντήσεις 
καταγράφηκαν και τα μέρη που αναφέρθηκαν στη συνέντευξη εντοπί-
στηκαν στον χάρτη και ενώθηκαν μεταξύ τους με μία ευθεία για να απο-
τυπωθεί η πορεία της κίνησης. Στο τέλος, όλες οι ευθείες αυτές κατέληγαν 
στον Πεντάλοφο. Παρατηρώντας την εικόνα στον υπολογιστή σε μεγέθυνση 
διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν περισσότερες από 40 ευθείες οι οποίες ξε-
κινούν από κάποιο άλλο σημείο του χάρτη (όχι τον Πεντάλοφο) που βρί-
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σκεται είτε εκτός Ελλάδας π.χ. Γερμανία (13 ευθείες) είτε από κάποιο άλλο 
μέρος της Ελλάδας π.χ. Αθήνα (τουλάχιστον 27 ευθείες) και καταλήγουν τε-
λικά στον Πεντάλοφο. Αυτό δείχνει ότι από τις 51 οικογένειες (102 κλάδοι) 
που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο περίπου το 40% αυτών έχει έρθει κά-
ποια στιγμή στο παρελθόν από κάπου μακριά και εγκαταστάθηκε στον 
Πεντάλοφο. Αν θελήσει κανείς να το παρακολουθήσει σε μεγαλύτερο βάθος 
χρόνου, ο αριθμός αυτός θα μεγαλώσει.     

Το ίδιο ακριβώς παρατηρήθηκε και σε όλα τα άλλα χωριά/πόλεις. Τελικά, 
οι οικογένειες που προέρχονται, είτε και οι δύο κλάδοι είτε ο ένας εξ αυτών, 
από κάποια άλλη περιοχή είναι πολύ περισσότερες από αυτές που μπορεί 
κάποιος να έχει υπόψη του. Και με την αυστηρή έννοια του όρου δεν 
μπορούν να χαρακτηριστούν γηγενείς ή «ντόπιοι». Όλοι αυτοί μπορούν να 
θεωρηθούν μετανάστες, εσωτερικοί ή εξωτερικοί.   

Ρίχνοντας μία γρήγορη ματιά στους χάρτες και των υπόλοιπων χω-
ριών/πόλεων μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το ποσοστό των οικογενεια-
κών κλάδων που έχουν έρθει από κάπου αλλού είναι υψηλό (Πιν.3). 
 

Πίνακας 3. Προέλευση των οικογενειακών κλάδων ανά περιοχή 

Α/Α Σχολείο Αριθμός 
κλάδων 
από το 

εξωτερικό 

Αριθμός 
κλάδων 
από το 

εσωτερικό 

Σύνολο 
κλάδων 

προερχόμενοι 
από αλλού 

Σύνολο % προερ-
χόμενοι 

από 
αλλού 

1 2ο Ωραιοκάστρου 32 36 68 68 100% 

2 3ο Ωραιοκάστρου 5 11 16 54 30% 

3 Νέα Απολλωνία 11 23 34 80 43% 

4 Νέα Βρασνά 23 40 63 82 77% 

5 Νέα Μάδυτος 23 53 76 252 30% 

6 Νέα Φιλαδέλφεια 10 10 20 20 100% 

7 Νεοχωρούδα 17 43 60 166 36% 

8 Παλαιόκαστρο 19 37 56 104 54% 

9 Παραλία Σταυρού 4 5 9 14 64% 

10 Πεντάλοφος 13 27 40 102 39% 

 

 Συνολικά προκύπτει ότι το 57% των οικογενειακών κλάδων προέρχονται 

από άλλο μέρος εκτός από αυτό που είναι εγκατεστημένοι.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα συμπεράσματα που ακολουθούν είναι περισσότερο σκέψεις που 
βασίζονται στα όσα έδειξε η μικρή αυτή ερευνητική προσπάθεια. Σε καμία 
προσπάθεια δεν μπορεί να γενικεύσει κανείς, ούτε καν σε τοπικό επίπεδο. 
Ίσως όμως να αποτελέσει μία ιδέα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο 
μέλλον με πιο οργανωμένο τρόπο για να δώσει μια πιο έγκυρη απάντηση 
στο αρχικό ερώτημα. 

Η ενσωμάτωση των μεταναστών επιτυγχάνεται πρώτα σε τοπικό 
επίπεδο, όπου μπορεί κανείς να συναντήσει αυτούς τους ανθρώπου όπως 
στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές που ζούνε και στα σχολεία όπου 
στέλνουν τα παιδιά τους (Borkert και Caponio, 2010· ΟECD, 2018 από Arva-
nitidis et al, 2021). Στον όρο «μετανάστης» δεν υπάρχει ο παράγοντας χρόνος. 
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι κρύβεται κατά τρόπο σιωπηλό. Αυτό που 
υποστηρίζει ο ΟΟΣΑ ενώ αποτελεί πραγματικότητα δεν διευκρινίζει το μετά 
από πόσο καιρό (χρόνια) αυτοί οι άνθρωποι που εξακολουθούμε να βρί-
σκουμε στις ίδιες γειτονιές και που τα παιδιά τους μπορεί να έχουν τελειώσει 
το σχολείο, εξακολουθούν να θεωρούνται μετανάστες. Τον όρο «μετα-
νάστης» τον βρίσκουμε στην Ελληνική ιστορία εξαιτίας των τριών μετανα-
στευτικών ροών που είχαν εκδηλωθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα και 
συνεχίστηκαν μέχρι και τις αρχές του 21ου.  Όμως ο όρος «ντόπιος» δηλώνει 
το αντίθετο από τον όρο «μετανάστης» θέλοντας να τονίσει την σχέση 
κάποιου με τον τόπο του, ότι δεν τον άφησε ποτέ.  Όμως ο όρος «ντόπιος» 
φαίνεται ότι είναι αρκετά σχετικός γιατί ούτε και αυτός περιέχει κάποιο 
χρονικό προσδιορισμό οπότε δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά μετά από 
πόσα χρόνια παραμονής σε ένα τόπο μπορεί κάποιος να χαρακτηριστεί 
πλέον «ντόπιος» αλλά ούτε και μετά από πόσα χρόνια παραμονής σε ένα 
τόπο μπορεί κάποιος να πάψει να χαρακτηρίζεται «μετανάστης». Σίγουρα η 
βραχυχρόνια διαμονή σε έναν τόπο διευκολύνει την ταύτιση ατόμων με τον 
όρο «μετανάστης» αλλά για τον όρο «ντόπιος» μάλλον είναι δύσκολο προς 
το παρόν να προσδιοριστεί. 

Αυτό που έχει διαπιστωθεί στην παρούσα έρευνα είναι ότι πολλοί κά-
τοικοι ενός τόπου προέρχονται από άλλα μέρη είτε της Ελλάδας είτε του 
εξωτερικού. Μάλιστα για κάποιους τα πράγματα μπερδεύονται ακόμη πε-
ρισσότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι έφυγαν από τον τόπο που γεννήθηκαν 
και πήγαν σε κάποια άλλη χώρα στο εξωτερικό και μετά από πολλά χρόνια 
γύρισαν πάλι πίσω. Στις περιπτώσεις αυτές άλλοι χαρακτηρίζονται «ντόπιοι» 
που έφυγαν και ξαναγύρισαν και άλλοι ως «μετανάστες» από την χώρα που 
ήρθαν. Επομένως η ερώτηση «πόσο ντόπιοι είμαστε τελικά στον τόπο μας» 
δεν απαντάτε εύκολα γιατί όλοι από κάπου αλλού μπορεί να καταγόμαστε. 
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Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι παραπάνω χάρτες. Έτσι, ίσως θα ήταν 
προτιμότερο την επόμενη φορά που θα απευθυνθούμε σε κάποιον ως 
«μετανάστη» ας αναρωτηθούμε «πόσο ντόπιοι» είμαστε εμείς. 

  

 

Εικ. 2. Αποτύπωση της πορείας των οικογενειών των μαθητών του 2ο Δ.Σ. Ωραιοκάστρου 

 

 

Εικ. 3 Αποτύπωση της πορείας των οικογενειών των μαθητών του 3ου Δ.Σ. Ωραιοκάστρου 
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Εικ. 4 Αποτύπωση της πορείας των οικογενειών των μαθητών του Δ.Σ. Νέας Απολλωνίας 

 

 

Εικ. 5 Αποτύπωση της πορείας των οικογενειών των μαθητών του Δ.Σ. Νέων Βρασνών 
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Εικ. 6. Αποτύπωση της πορείας των οικογενειών των μαθητών του Δ.Σ. Νέας Μαδύτου 

 

 

Εικ. 7. Αποτύπωση της πορείας των οικογενειών των μαθητών                                                                                        

του Δ.Σ. Νέας Φιλαδέλφειας Θεσσαλονίκης 
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Εικ. 8. Αποτύπωση της πορείας των οικογενειών των μαθητών του Δ.Σ. Νεοχωρούδας 

 

 

Εικ. 9. Αποτύπωση της πορείας των οικογενειών των μαθητών του 2ου Δ.Σ. Παλαιοκάστρου 

 

 

 

 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ωραιοκάστρου και Βόλβης 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

32 

 

Εικ. 10. Αποτύπωση της πορείας των οικογενειών των μαθητών του Δ.Σ. Παραλίας Σταυρού 

 

 

Εικ. 11. Αποτύπωση της πορείας των οικογενειών των μαθητών του Δ.Σ. Πενταλόφου 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι μαθητές των Δημο-

τικών Σχολείων περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης ανακαλύπτουν και με-

λετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών 

του  τόπου τους» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολι-

κού έτους 2019-2020-2021.  

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος, όπως διατυπώθηκε και από 

τον κ. Α. Παρασκευά, υπήρξε η ανάδειξη και μελέτη της τοπικής ιστορίας και 

πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη διαδικασία και το ‘ταξίδι’ της ανα-

κάλυψης και της παρουσίασης ιστορικών πηγών του τόπου της περιοχής 

Ωραιοκάστρου και Βόλβης. Επίκεντρο της εκπαιδευτικής δράσης υπήρξε η 

διεπιστημονικότητα των πεδίων της παιδαγωγικής, της αρχαιολογίας και της 

μελέτης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η αλληλεπί-

δραση τους στη διαμόρφωση πολυεπίπεδων αφηγήσεων της τοπικής 

ιστορίας. 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του προγράμματος βασίστηκε στον κυ-

ρίαρχο ρόλο της αναζήτησης και εξερεύνησης υλικών και άυλων μαρτυριών, 

γραπτών και προφορικών πηγών και αρχειακού υλικού του σχολικού αλλά 

και του ευρύτερου τοπικού περιβάλλοντος κάθε περιοχής. Οι μαθητές/τριες 

μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους ακολουθώντας τα στάδια της ιστορικής 

μεθόδου, ανακάλυψαν ιστορία/ες του τόπου τους μέσα από τη διερεύνηση 

του πλούσιου φωτογραφικού υλικού και μαθητολογίων των σχολικών αρ-

χείων, μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες και διηγήσεις των γονιών τους. 

Αντικείμενα, έγγραφα γραπτών ή προφορικών αφηγημάτων που αποτύπω-
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ναν με ιδιαίτερο τρόπο, άλλοτε γλαφυρό και άλλοτε επίσημο, την τοπι-

κότητα και το χαρακτήρα του κάθε τόπου, αρχεία εκπαιδευτηρίων, έργα 

τοπικών λογίων, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, απομνημονεύματα, αλληλογρα-

φίες, οικογενειακά και ατομικά έγγραφα, εφημερίδες και αρχεία συλλόγων 

δημιούργησαν τα κατάλληλα εργαλεία για τη μελέτη καταλοίπων του το-

πικού παρελθόντος και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προ-

στασία και διαφύλαξή του. 

Οι μαθητικές κοινότητες συμμετείχαν ενεργά και με ιδιαίτερο ενδια-

φέρον σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας - αποκάλυψης του υλι-

κού, της μελέτης και της ερμηνείας του και τέλος της παρουσίασης του. Σε 

αυτή τη διαδρομή η συμμετοχική δραστηριότητα των μικρών μαθητών ήταν 

κλιμακωτή και εναλλασσόμενη, προκειμένου η παιδαγωγική και βιωματική 

διαδικασία να λαμβάνει χώρα σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής δράσης. 
 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δράσεων 

σχεδιάζεται και οργανώνεται γύρω από το πολυσύνθετο πεδίο της τοπικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι γεγονός ότι μελέτη της τοπικής ιστορίας ή 

της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ένα γνωστικό αντικείμενο, 

μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εξοικειώ-

σουν με πιο άμεσο τρόπο τους μικρούς μαθητές με έννοιες όπως παρελθόν, 

παρόν, τόπος, μνήμη, πολιτιστική κληρονομιά, προφορική ιστορία κ.ά.    

Οι παραπάνω λέξεις αποτελούν λέξεις-κλειδιά για τον προσδιορισμό των 

εννοιών της τοπικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.  Η τοπική 

ιστορία αποτελεί έναν τρόπο μελέτης του παρελθόντος, μία μέθοδο διερεύ-

νησης των καταλοίπων, υλικών και άυλων, διαπερνώντας το σύνολο των θε-

ματικών περιοχών και των προσεγγίσεων της γενικής ιστορίας. Η μέθοδος 

αυτή εστιάζει κυρίως στον τόπο, στην τοπικότητα, στις τοπικές κοινωνίες 

και στον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές κοινωνίες αναπτύχθηκαν κοινωνικά, 

οικονομικά, πολιτιστικά. Οι άξονες πάνω στους οποίους κινείται η μελέτη και 

ανάλυση της τοπικής ιστορίας είναι δύο: στον πρώτο άξονα επιτελείται η 

συνολική προσέγγιση της ιστορίας ενός τόπου διατρέχοντας θεματικά 

ιστορικά γεγονότα, πολιτιστική και πνευματική ζωή, κοινωνικοοικονομική 
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έκφραση. Στο δεύτερο άξονα σχεδιάζεται και οργανώνεται η ανάλυση ενός 

συγκεκριμένου θέματος, η οποία αναδεικνύει τις πολυσύνθετες αλληλεξαρ-

τήσεις του επί μέρους ζητήματος με τα άλλα μέρη και με το όλο.     

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και την επιτυχή ολοκλήρωση 

της εκπαιδευτικής δράσης, με κύρια θεματολογία τη μελέτη της τοπικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς, απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία κρίθηκε να 

είναι η διερεύνηση των διαθέσιμων ή προς αναζήτηση πηγών, σχετικές με 

τον υπό μελέτη τόπο της αντίστοιχης περιόδου και για το συγκεκριμένο 

ζήτημα. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και ο ‘κορμός’ του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, καθώς μέσα από την πολύπλευρη διαδικασία του εντο-

πισμού, της συγκέντρωσης και της ταξινόμησης-καταγραφής των πηγών οι 

μαθητικές κοινότητες κατάφεραν να αναπτύξουν ‘αφηγήματα’ τοπικής 

ιστορίας. Με σκοπό τη δημιουργία ενός τοπικού αρχείου, ο εντοπισμός και η 

καταγραφή των υλικών και άυλων  καταλοίπων μιας περιοχής και η συλλογή 

πλούσιων  προφορικών μαρτυριών υπήρξαν τα πρώτα βήματα της ερευνη-

τικής διαδικασίας για τη διερεύνηση και μελέτη της ιστορίας του συγκεκρι-

μένου τόπου.   

 

ΤΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                                       
ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

Λόγω του πλούσιου περιεχομένου του, το αρχειακό υλικό αποτελεί την 

ιδανική πηγή δημιουργίας ιστοριών και  εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

παρέχουν πληροφορίες σε παιδιά και ανθρώπους όλων των ηλικιών, που 

επιδιώκουν να κατανοήσουν ένα μακρινό ή πρόσφατο παρελθόν. Οι πληρο-

φορίες των επιτόπιων αρχείων και η πληθώρα περιγραφών και προφορικών 

αφηγήσεων θα μπορούσαν να καταστούν ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 

εργαλείο στα χέρια αρχαιολόγων και εκπαιδευτικών που θα πυροδοτήσει 

την αναζήτηση νέων γνώσεων και κατανόησης του παρελθόντος. 

Η αναζήτηση, καταγραφή και μελέτη των πρωτογενών και δευτερογενών 

πηγών, γραπτών ή προφορικών δημιουργεί στο μαθητικό κοινό ένα δόκιμο 

πεδίο έρευνας, μέσα από το οποίο μπορούν οι μαθητές να ασκηθούν σε 

ποικίλες και ετερόκλητες δεξιότητες με σκοπό την κατάκτηση της γνώσης.  

Τα βασικά στάδια υλοποίησης της δράσης υπήρξαν τα ακόλουθα: 
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1. Συγκέντρωση και μελέτη πηγών 

Η αναζήτηση των αρχείων και προφορικών μαρτυριών στην εκπαι-

δευτική τους μονάδα, αλλά και στο ευρύτερο στενό περιβάλλον της τοπικής 

τους διασύνδεσης, αποτέλεσε το μεγαλύτερο κίνητρο για το μαθητή. Σε αυτό 

το στάδιο ο μαθητής καλείται, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να σχεδιάσει 

και να οργανώσει την αναζήτησή του και να δημιουργήσει τη μεθοδολογία 

της μελέτης της πληροφορίας που θα συλλέξει.  

2. Διαμόρφωση ερωτημάτων που έχουν άμεση σχέση με το θέμα τους και 

τις πηγές τους 

Μέσα από ένα μεγάλο πλήθος πληροφοριών ο μαθητής καλείται να δια-

μορφώσει τα ερωτήματά του γύρω από το θέμα που διερευνά. Αναζητώντας 

μαρτυρίες της τοπικής ιστορίας θέτει συγκεκριμένους στόχους και ερωτή-

ματα προσπαθώντας να δημιουργήσει το απαραίτητο πλαίσιο εξέτασης 

όλων αυτών των υλικών και άυλων μαρτυριών που θα συγκεντρώσει.    

3. Συγκριτική μελέτη μιας ή περισσοτέρων ιστορικών πηγών 

Με σκοπό την αξιολόγηση του συγκεντρωμένου υλικού οι μαθητές θα 

πρέπει να προβούν στη συγκριτική μελέτη αυτού, προκειμένου να κατα-

λήξουν σε επιλογές για την καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία του. Αυτό το 

στάδιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μαθητή, καθώς διενεργείται μία πο-

λύπλοκη ερευνητική διαδικασία με σκοπό την ερμηνεία και την αξιοποίηση 

του πολύτιμου αρχειακού τους υλικού. Έτσι, φωτογραφίες, έγγραφα, προ-

φορικές μαρτυρίες, αξιολογούνται, ενώ το περιεχόμενό τους και οι πληρο-

φορίες διασταυρώνονται, προκειμένου να καταλήξουμε σε τεκμηριωμένες 

ιστορίες και αφηγήσεις.  

4. Συγκρότηση και παρουσίαση του δικού τους ιστορικού λόγου 

Στο στάδιο της συγκρότησης και παρουσίασης της έρευνας οι μαθητές 

θα έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα από τα οποία θα 

δημιουργήσουν και τα δικά τους ‘αφηγήματα’. Θα είναι πλέον σε θέση να 

κατανοήσουν την ερευνητική διαδικασία, την προσέγγιση και την ερμηνεία 

των πηγών, τα στοιχεία που τις μεταβάλουν και το ρόλο που διαδραματί-

ζουν στη διαμόρφωση της ιστορίας του τόπου τους. Σε αυτή τη διαδικασία 

είναι σημαντικό να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της οργάνωσης και πα-

ρουσίασης του υλικού που συγκέντρωσαν με δημιουργικό τρόπο.    
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Το πεδίο και η θεματική της τοπικής ιστορίας προσφέρει πλούσιες δυνα-

τότητες για τη δημιουργική περιέργεια του μαθητή καθώς τα προς αναζή-

τηση και εξέταση αντικείμενα, σχολικά αρχεία, έγγραφα, μαθητολόγια, 

αντικείμενα συνδεδεμένα με τη σχολική ζωή και πολλές προφορικές αφη-

γήσεις μέσα από ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, ενθαρρύνουν ερευνητικές 

διεργασίες, στις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές με σκοπό να φωτίσουν την 

ιστορία του τόπου τους. Έτσι, συνεργάζονται, συμφωνούν, διαφωνούν, δια-

λέγονται, αποδέχονται, αναθεωρούν θέσεις, προτάσεις των συμμαθητών 

τους, ενώ στο τέλος αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα ως την επιβράβευση 

μίας συλλογικής προσπάθειας. Παράλληλα, μέσα από διαδικασίες, η επίτευξη 

κοινού στόχου επιβάλλει και τη συνεργασία με τον υπεύθυνο διδάσκοντα αλ-

λά και το διαχωρισμό των επιμέρους υποχρεώσεων, που οι μαθητές καλού-

νται να υπηρετήσουν με σεβασμό, εκτίμηση και αποδοχή στην προσπάθεια 

του άλλου. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η οργάνωση και υλοποίηση του προ-

γράμματος «Οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων ανακαλύπτουν και μελετούν 

την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του  τόπου 

τους» ακολούθησε τη βιωματική μέθοδος μέσα από την οποία οι μαθητές α) 

ενεργούν και βιώνουν, β) ανταλλάσσουν εμπειρίες, γ) κατανοούν και ερμη-

νεύουν, δ) γενικεύουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα και ε) εφαρμόζουν. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν στο τέ-

λος του προγράμματος από τις μαθητικές κοινότητες και παρουσιάζονται 

και στο παρόν βιβλίο αποκαλύπτουν τη δημιουργική διάθεση και την εξερευ-

νητική ικανότητα των μικρών ερευνητών. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσου-

με την πολυπλοκότητα και πολυσυνθετότητα του εκπαιδευτικού προ-

γράμματος, καθώς ετερόκλητα μεθοδολογικά εργαλεία έπρεπε να ακολου-

θηθούν και να εφαρμοστούν. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος του εκπαιδευ-

τικού υπήρξε καθοριστικός τόσο στην επιδίωξη της ενεργητικής συμμετοχής 

των μαθητών σε όλα τα στάδια της δράσης, όσο και στη δημιουργική 

σύνδεση προγράμματος με τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου.  
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Η σημασία και το παιδαγωγικό ενδιαφέρον της διδασκαλίας της τοπικής 

ιστορίας την έχουν καταστήσει ένα πλούσιο πεδίο μελέτης και εξερεύνησης. 

Ενθαρρύνοντας τον μαθητή να ανακαλύψει το τοπικό του παρελθόν με 

ενεργητικό τρόπο, τότε θα συνειδητοποιήσει τη σημασία του γεωγραφικού 

παράγοντα στη διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης του τόπου του, την 

κοινωνιολογική και πολιτιστική διαμόρφωση αυτού και τη μοναδικότητα 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.  

Μέσα από τέτοια προγράμματα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η εξε-

ρεύνηση και μελέτη της τοπικής ιστορίας μπορεί να ενεργοποιήσει μία δια-

θεματική προσέγγιση σε πολλά γνωστικά πεδία και να εξασκήσει το μικρό 

μαθητή στην αυτενέργεια, επινοητικότητα, δράση και ανάπτυξη πολλαπλών 

δεξιοτήτων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το σχολικό έτος 2019-2020 υλοποιήθηκε μετά από έγκριση από το 
Υπουργείο Παιδείας κ Θρησκευμάτων (με το υπ. αριθμ έγγραφο Φ1/ΔΝ/ 
154886/Δ7/4-10-2019) το διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: 
"Οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων περιοχής Ωραιοκάστρου κ Βόλβης 
ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύ-
νηση ιστορικών πηγών του τόπου τους" 

Το πρόγραμμα, αρχικά παρουσιάστηκε από τον Συντονιστή Εκπαι-
δευτικού Έργου Δρ. Απόστολο Παρασκευά στην Ολομέλεια του 2ου ΠΕΚΕΣ 
Κεντρικής Μακεδονίας και στη συνέχεια στους Διευθυντές και Προϊστα-
μένους των Δημοτικών σχολείων των περιοχών Ωραιοκάστρου και Βόλβης. 
Μετά οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των σχολείων το παρουσίασαν στους 
συλλόγους διδασκόντων των σχολικών τους μονάδων,  προκειμένου μετά 
από συζήτηση να αποφασίσουν εάν θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το 
πρόγραμμα έδινε έμφαση στη διερεύνηση παλιών αρχείων των σχολείων 
από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, προκειμένου να ανακαλύψουν και να 
αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά των τόπων τους καθώς και τη 
διερεύνηση της ιστορίας αλλά και των μετακινήσεων των κατοίκων. Τέλος 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος, μέσα από οπτικοακουστικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τους 
μαθητές/τριες και αφορούσε όψεις της καθημερινής ζωής των κατοίκων των 
χωριών, προκειμένου να γίνει διάχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Τα αρχεία μιλούν 

Αρχείο είναι το σύνολο των πρωτογενών τεκμηρίων, ανεξαρτήτως χρο-
νολογίας, μορφής και ύλης το οποίο έχει παραγάγει, παραλάβει και συ-
γκεντρώσει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο των δραστηριο-
τήτων του (Τα αρχεία είναι τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και αποτε-
λούν πρωτογενείς πηγές, εξαιρετικά σημαντικές για την έρευνα καθώς προ-
σφέρουν πλούσιο υλικό προς διερεύνηση.  

Τα αρχειακά τεκμήρια δημιουργούνται με φυσικό και αυτόματο τρόπο 
προκειμένου να υλοποιηθεί κάποια δραστηριότητα π.χ. "να πραγματο-
ποιηθεί μια δικαιοπραξία, να συμφωνηθεί μια εμπορική πράξη, να δοθεί μια 
διαταγή ή να εξομολογηθεί ένας έρωτας" (Μπάγιας, 1998). 

Συνεπώς το αρχείο είναι η φυσική αποτύπωση των δραστηριοτήτων 
ενός νομικού ή φυσικού προσώπου. Κάτι σαν μια σειρά φωτογραφιών οι 
οποίες τραβιούνται αυτόματα με το ρυθμό και τη σειρά που η ίδια η δρα-
στηριότητα καθορίζει.  Το αρχείο δεν περιορίζεται στα "παλαιά ή σημαντικά 
έγγραφα", ούτε σχετίζεται υποχρεωτικά με σπουδαία πρόσωπα ή σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα.  

Αρχειακό υλικό παράγεται διαρκώς από τη κάθε είδους ανθρώπινη 
δραστηριότητα σε προσωπικό ή συλλογικό επίπεδο. Το αρχείο κάθε φυσικού 
ή νομικού προσώπου χρησιμεύει για τη διαχείριση των υποθέσεων του, την 
απόδειξη των ενεργειών του και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του, ενώ 
σε δεύτερη φάση ενδέχεται να αποδειχτεί χρήσιμο για τον μελλοντικό ερευ-
νητή (Γιαννακόπουλος & Μπουντούρη, 2015). 

Το αρχειακό υλικό παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και μπορεί να κατηγο-
ριοποιηθεί με βάση διάφορα κριτήρια. Για παράδειγμα μπορούμε να διακρί-
νουμε τα αρχεία με βάση, (Γιαννακόπουλος & Μπουντούρη, 2015): 
 Το περιεχόμενο: λογοτεχνικά, συμβολαιογραφικά, εκπαιδευτικά, αρχιτε-

κτονικά κ.λπ. 
 Το υλικό των τεκμηρίων: φωτογραφικά, οπτικοακουστικά, ηλεκτρονικά 

κ.λπ. 
 Τις τεχνολογίες εγγραφής και ανάκτησης των πληροφοριών: αναλογικά 

και ψηφιακά 
 Την αρμοδιότητα διαχείρισης: Δημόσια, εκκλησιαστικά και ιδιωτικά αρ-

χεία (σύμφωνα με  την ελληνική αρχειακή νομοθεσία, Νόμος 1946/91) 
 Τον παραγωγό: αρχεία οργανισμών και προσώπων 
 Τα αρχειακά τεκμήρια παρουσιάζουν τις εξής ιδιότητες (Γιαννακόπουλος 

& Μπουντούρη, 2015): 
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 Έχουν περιεχόμενο, δομή και δημιουργούνται με φυσικό τρόπο σε κά-
ποιο περιβάλλον. 

 Αποτελούν απόδειξη πράξεων και συναλλαγών 
 Συνδέονται με την εξέλιξη της δραστηριότητας 
 Αποτελούν απόδειξη ευθύνης (λογοδοσία) 
 Διατηρούνται για κάποιο μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ κάποια 

για πάντα 
 Αποτελούν μέρος της μνήμης του οργανισμού που τα παρήγαγε 
 
 Τα σχολικά αρχεία αποτελούν πολύτιμο υλικό που βοηθά στην έρευνα 
της ιστορίας του κάθε σχολείου αλλά και της ιστορίας της εκπαίδευσης,  της 
τοπικής ιστορίας, συμβάλλοντας στην αφύπνιση της εκπαιδευτικής μνήμης. 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη συλλογή, 
διατήρηση, έρευνα των αρχείων αυτών και την ενσωμάτωσή τους στο 
διδακτικό πλαίσιο με τη μορφή σχεδίων εργασίας ή περαιτέρω με την ανά-
δειξή τους μέσω της δημιουργίας "μουσείων" μέσα στη σχολική κοινότητα. 
 Το αρχειακό υλικό συνήθως είναι ποικίλο και περιλαμβάνει από έγγρα-
φα (Ημερολόγια Σχολικής Ζωής, Μαθητολόγια, Πρακτικά Συνεδριάσεων, βι-
βλία ποινών κά), φωτογραφικό υλικό από διάφορες δράσεις του σχολείου, 
υλικό που προέρχεται από εργασίες εκπαιδευτικών και μαθητών, υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε στη διδασκαλία (βιβλία, εποπτικό υλικό, όργανα) καθώς 
και αντικείμενα σχετικά με τη ζωή του σχολείου (θρανία, έδρες, ενδυμασίες). 
Το αρχειακό υλικό τις περισσότερες φορές  είναι σκόρπιο, αταξινόμητο και 
σε ακατάλληλες συνθήκες που δυσχεραίνουν την αξιοποίησή του. 
 Συνεπώς στο παρόν πρόγραμμα, αρχικά σκοπεύαμε οι μαθητές/τριες με 
την βοήθεια των εκπαιδευτικών, να ανακαλύψουν το παλιό αρχειακό υλικό 
του σχολείου, να το συγκεντρώσουν και στη συνέχεια να προχωρήσουν με 
μεγάλη προσοχή και συγκεκριμένα βήματα στα οποία πρώτα θα είχαν επι-
μορφωθεί, στην φωτογράφηση και την ψηφιοποίησή του.  
 Στη συνέχεια μελετώντας συγκεκριμένα τεκμήρια, ανά ομάδες μαθη-
τών/τριων και με τη βοήθεια των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών, θα προ-
σπαθούσαν να αναδείξουν στοιχεία για την ιστορία του σχολείου τους στο 
διάβα του χρόνου, στοιχεία για  την τοπική ιστορία καθώς και την πολιτι-
στική κληρονομιά τους. Βασική παράμετρος όλου του προγράμματος ήταν η 
προστασία του αρχειακού υλικού και η ανάδειξη του πλούτου για τις επό-
μενες γενιές στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από την συνεργασία των: Δρ. Απόστολου 
Παρασκευά, ΣΕΕ του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, το 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρι-
κής Μακεδονίας, το Δρ.  Γουλή Δημήτριο, ΕΔΙΠ, στο τμήμα κινηματογράφου 
του ΑΠΘ, την Δρ. Πολυζούδη Αρχοντία αρχαιολόγο, της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων Χαλκιδικής Αγίου Όρους, τον Καθηγητή Λαμπρινό Νίκο, από το Παιδα-
γωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ (Εργαστήριο Ψηφιακής 
Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης) και το Κέντρο Ψηφιακής 
Γεωγραφικής Εκπαίδευσης, το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης με 
τη Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή και την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλ-
κιδικής  και τον πρόεδρό της Δρ. Πάππα Βασίλη. 

Το πρόγραμμα, αφού αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, πα-
ρουσιάστηκε από τον Συντονιστή Δρ. Παρασκευά Απόστολο στην Ολομέλεια 
του 2ου ΠΕΚΕΣ, εντάχθηκε στον ετήσιο προγραμματισμό και στη συνέχεια 
παρουσιάστηκε στους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοτικών σχο-
λείων της παιδαγωγικής και επιστημονικής του ευθύνης. 

Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι  το παρουσίασαν στους Συλλόγους 
διδασκόντων των σχολείων τους και μετά από ανοικτή και δημόσια συζή-
τηση αποφάσισαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τα παρακάτω έντεκα 
(11) Δημοτικά Σχολεία από τις δυο περιοχές. 

 
 

Συμμετέχοντα Δημοτικά Σχολεία  
Ωραιοκάστρου και Βόλβης 

1. ΔΣ 1o Ωραιοκάστρου 

2. ΔΣ 2ο Ωραιοκάστρου 

3. ΔΣ 2ο Παλαιοκάστρου 

4. ΔΣ 3ο Ωραιοκάστρου 

5. ΔΣ Α΄ Παραλίας Σταυρού 

6. ΔΣ Νέας Μαδύτου 

7. ΔΣ Φιλαδέλφειας  

8. ΔΣ Πεντάλοφος 

9. ΔΣ Νέας Απολλωνίας 

10. ΔΣ Βρασνών 

11. ΔΣ Νεοχωρούδας 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα  βάση του σχεδιασμού που προηγήθηκε,  περιλάμβανε την 
ανάπτυξη τριών βασικών πυλώνων και κάθε πυλώνας είχε τους παρακάτω 
σκοπούς: 
 
Α΄ Πυλώνας 

 Σκοπός του πρώτου πυλώνα του διεπιστημονικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος, ήταν η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας αλλά και της ιστορίας 
του σχολείου τους, μέσα από την ανακάλυψη, συλλογή, μελέτη ιστορικών 
αρχείων των σχολείων, ενώ παράλληλα αναδεικνυόταν και ο πολιτιστικός 
πλούτος των περιοχών Ωραιοκάστρου και Βόλβης. 
 
Β΄ Πυλώνας 

 Σκοπός του δεύτερου πυλώνα του προγράμματος είναι η διερεύνηση της 
ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής, μέσω της διερεύνησης της προέλευσης 
των γονέων των μαθητών αλλά και των γονέων τους. Ειδικότερα θέλαμε να 
διερευνήσουμε τα μέρη από όπου μετακινηθήκαν οι κάτοικοι στα συγκε-
κριμένα μέρη προκειμένου να συγκρίνουμε στοιχεία πολιτιστικής κληρονο-
μιάς που πιθανόν ένα είχαν μεταφέρει μαζί τους. Η διαδικασία υλοποιήθηκε 
από τους μαθητές/τριες με τη βοήθεια των φοιτητών/τριων του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ 
και του καθηγητή κ Νίκου Λαμπρινού, οι οποίοι επεξεργάστηκαν τα δεδομέ-
να που συγκεντρώθηκαν από τους μαθητές/τριες, τα αποτύπωσαν σε ψηφια-
κούς αλληλεπιδραστικούς χάρτες, με τη βοήθεια του λογισμικού ArcGis. 
 
Γ΄ Πυλώνας 

 Τέλος σκοπός του τρίτου πυλώνα ήταν η δημιουργία μιας φωτογρα-
φικής έκθεσης που θα περιελάμβανε παλιές φωτογραφίες των περιοχών 
Ωραιοκάστρου και Βόλβης, από τη ζωή των κατοίκων, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, τις οποίες θα δάνειζαν οι γονείς των μαθητών/τριων. 
Στη συνέχεια αφού τις βάζανε σε κορνίζες θα γινόταν κύριο υλικό πάνω στο 
οποίο θα σχεδιαζόταν και θα παράγονταν συνοδευτικό έντυπο και ηλε-
κτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου όλο μαζί να δημιουργούσε ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα ταξίδευε  σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα 
για διάχυση των γνώσεων.   
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 Επιμέρους στόχοι του διεπιστημονικού προγράμματος  είναι να αποτε-
λέσει για τους  μαθητές μια ευκαιρία για: 
● Να διερευνήσουν την τοπική ιστορία των περιοχών τους αλλά και του 

σχολείου τους μέσα από ιστορικές-αρχειακές πηγές (φωτογραφικό 
υλικό, έγγραφα, μαθητολόγια, χάρτες, αλληλογραφία, προφορικές 
αφηγήσεις…) 

● Να διερευνήσουν και να καταγράψουν μέσω ιστορικών πηγών 
χαρακτηριστικά των κατοίκων των περιοχών τους όπως επαγγέλματα, 
συνήθειες, τόπους καταγωγής, αριθμό μαθητών/τριων ανά σχολικό 
έτος.  

● Να εξερευνήσουν την ιστορία του σχολείου τους και να μελετήσουν τα 
ιστορικά αντικείμενα που συνδέονται με τη μαθητική ζωή 

● Να συνδέσουν την ιστορία της οικογένειάς τους με τον τόπο που ζούνε 
και μεγαλώνουν 

● Να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες –πληροφορίες μέσω διηγήσεων 
τοπικού πολιτιστικού περιεχομένου 

● Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας με έμφαση στη συλλογή, 
ταξινόμηση και προβολή για διάχυση, αρχειακού υλικού 

● Να χρησιμοποιήσουν τα σχολικά αρχεία αλλά και το φωτογραφικό 
υλικό ως εκπαιδευτικό υλικό 

● Να αναζητήσουν παλιές φωτογραφίες των περιοχών τους, να τις 
ψηφιοποιήσουν  ετοιμάζοντας μια φωτογραφική έκθεση-εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 Επιμέρους στόχοι του διεπιστημονικού προγράμματος είναι να 
αποτελέσει για τους εκπαιδευτικούς μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για: 
● Να διερευνήσουν τρόπους αναζήτησης ιστορικών πηγών (π.χ. αρχεία 

σχολείων και φορέων) 
● Να επιμορφωθούν στους τρόπους και μεθόδους προστασίας αρχειακού 

και ιστορικού υλικού 
● Να αναζητήσουν πληροφορίες μέσω της διερεύνησης του ιστορικού 

υλικού όπως για τα επαγγέλματα ανθρώπων, καταγωγή, διατροφικές 
συνήθειες, μεταναστευτικά κύματα κ.ά. 

● Να μάθουν να ψηφιοποιούν υλικό και να το «ανεβάζουν» σε 
διαδραστικούς ψηφιακούς χάρτες 
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● Να αναδείξουν στοιχεία της τοπικής ιστορίας του τόπου που μένουν ή 
εργάζονται μέσω της οργάνωσης φωτογραφικής έκθεσης-εκπαιδευ-
τικού προγράμματος 

● Να αναζητήσουν παλιές φωτογραφίες των περιοχών που δουλεύουν και 
να ετοιμάσουν μια φωτογραφική έκθεση 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                   
ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  Το διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν προαιρετικό και 
υλοποιήθηκε τις ώρες του μαθήματος της Ευέλικτης ζώνης (για τις τάξεις Α΄, 
Β΄, Γ΄, Δ΄) και στις μεγαλύτερες τάξεις Ε΄ κ ΣΤ΄ δουλεύτηκε διαθεματικά μέσα 
από τα μαθήματα των αντίστοιχων τάξεων. Το πρόγραμμα υλοποιείτο από 
τον/την εκπαιδευτικό της τάξης αλλά και ειδικοτήτων σε συνεργασία μαζί 
του και λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην παρα-
κωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος. 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ                                                                            
ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Σημαντικό μέρος του προγράμματος βασίστηκε στη διερεύνηση του 
αρχειακού υλικού των σχολικών μονάδων των περιοχών Βόλβης και 
Ωραιοκάστρου καθώς και όλο το υλικό που έχει διατηρηθεί στα σχολεία ή σε 
πολιτιστικούς συλλόγους ή κρατικούς φορείς και περιελάμβανε εκτός από 
σχολικά έντυπα αρχείου καθώς και σχολικά  αντικείμενα από τα παλιά 
χρόνια, που μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων 
αλλά και ιστορίας του κάθε τόπου. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές/τριες έψαξαν για αρχειακό υλικό στα σχολεία τους των παρακάτω 
μορφών: 

 Ευρετήρια Μαθητών 

 Μαθητολόγια-Μητρώα Μαθητών 

 Βιβλία Ελέγχου (γενικού και ειδικού) επίδοσης μαθητών 

 Παιδαγωγικών συνεδρίων 

 Βιβλία εξετάσεων (εισαγωγικών-προαγωγικών, απολυτηρίων, επαναλη-
πτικών, κατακτηρίων) 

 Βιβλία πράξεων: Συλλόγου και Διευθυντή 

 Βιβλία Σχολικής Βιβλιοθήκης 
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 Βιβλία Ποινών και μαθητών 

 Βιβλία περιουσίας και υλικού 

 Πρωτόκολλα αλληλογραφίας 

 Ημερολόγια λειτουργίας 

 Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής 

 Βιβλία Σχολικής Εφορείας 

 Μισθολογικά βιβλία προσωπικού 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Το πρόγραμμα βάσει του σχεδιασμού του περιελάμβανε συγκεκριμένες 
φάσεις οι οποίες τηρήθηκαν με μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να ολοκληρωθεί 
στο χρόνο που είχε αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας κ Θρησκευ-
μάτων αλλά και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ειδικότερα περιε-
λάμβανε:  
1. Σχεδιασμό και περιγραφή του προγράμματος  
2. Υποβολή για αδειοδότηση μέσω της Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας κ 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Υπουργείο Παιδείας κ 
Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

3. Αποστολή της περιγραφής του διεπιστημονικού προγράμματος στα Δη-
μοτικά Σχολεία Βόλβης και Ωραιοκάστρου, τα οποία μετά από σύσκεψη 
των συλλόγων διδασκόντων θα αποφάσιζαν τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα 

4. Αποτύπωση απόψεων και γνώσεων για το πρόγραμμα μέσω διαδικτυα-
κών ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς 

5. Επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών από ειδικούς στο 1ο ΔΣ 
Ωραιοκάστρου 

6. Εργασία των εκπαιδευτικών με τις τάξεις τους  με την ανάλογη καθο-
δήγηση και υποστήριξη  

7. Ετοιμασία των παραδοτέων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς 
και τους μαθητές τους 

8. Υλοποίηση αξιολόγησης με ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις 
9. Διάχυση των αποτελεσμάτων της δουλειάς στην ευρύτερη εκπαιδευτική 

κοινότητα αλλά και στην τοπική κοινωνία 
10. Παροχή βεβαιώσεων συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση του προγράμ-

ματος 
11. Τελικός απολογισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος και υποβολή 

απολογιστικών εκθέσεων στο Υπουργείο Παιδείας κ Θρησκευμάτων και 
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ΙΕΠ μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

12. Συγγραφή Συλλογικού τόμου με τη χρήση ISBN με τις δουλειές των συμ-
μετεχόντων εκπαιδευτικών με τους μαθητές/τριες για διάχυση της 
δουλειάς τους στην εκπαιδευτική και ευρύτερη κοινότητα. 

  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ήταν τα σχολικά έτη 2019-2020-
2021, αλλά λόγω της πανδημίας λίγα σχολεία κατάφεραν να δουλέψουν και 
να ολοκληρώσουν τους δυο πρώτους πυλώνες του προγράμματος. 
 

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α΄ φάση 

Στην πρώτη φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε μια διεργασία 
προπαρασκευής όπου δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες εργασίας στους 
εκπαιδευτικούς, όσον αφορά τη διερεύνηση υλικού σε διάφορους φορείς 
των περιοχών τους (σχολεία, λαογραφικές εταιρείες, κρατικούς φορείς, 
ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αρχεία από ηλικιωμένους κατοίκους, 
φωτογραφίες, παλιά αντικείμενα)  αλλά και οδηγίες για την οργάνωση μιας 
έκθεσης φωτογραφιών που θα υλοποιείτο στο τέλος του προγράμματος.  

Στη συνέχεια υλοποιήθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας 12.00-
14.00 κατόπιν αδειοδότησης από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας κ 
Β/Θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στους συμμετέχοντες εκπαι-
δευτικούς και περιελάμβαναν τις παρακάτω συναντήσεις και θέματα: 

 
Α΄  

επιμορφωτική 

συνάντηση 

Δρ. Απόστολος Παρασκευάς                                                         

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου                                   

Παρουσίαση του προγράμματος 

Β΄  

επιμορφωτική 

συνάντηση 

Δρ. Πολυζούδη Αρχοντία  

Αρχαιολόγος                                            

Χρήση ιστορικών τεκμηρίων, τρόποι εύρεσης και ταξινόμησης 

Λαμπρινός Νίκος  

Καθηγητής ΠΤΔΕ-ΑΠΘ                                     

Ανάλυση και παρουσίαση του 2ου πυλώνα  του προγράμματος 
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Γ΄    

επιμορφωτική 

συνάντηση 

Δρ. Πάππας Βασίλης  

Νομικός-πρόεδρος ΙΛΕΧ- Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών                                                                    

Τρόποι έρευνας με το αρχειακό υλικό 

Δ΄  

επιμορφωτική 

συνάντηση 

Δρ. Δημήτρης Γουλής  

ΕΔΙΠ Τμήμα Κινηματογράφου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

Αναζήτηση, τρόποι και μέθοδοι ταξινόμησης αρχειακού υλικού 

Ε΄   

επιμορφωτική 

συνάντηση 

Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή  

Πρόεδρος Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης                                                                                   

Πως διοργανώνουμε μια μουσειακή έκθεση 

ΣΤ΄ 

επιμορφωτική 

συνάντηση 

Επιμορφωτική συνάντηση με φωτογράφο                                                           

για τη λήψη φωτογραφιών 

 
Β΄ φάση 

Στη Β΄ φάση οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί κατόπιν συνεννόησης και 
σε συνεργασία με του Διευθυντές των σχολικών μονάδων, συνέχισαν το προ-
παρασκευαστικό στάδιο με αναζήτηση ιστορικού υλικού από το οποίο θα 
ανακαλύψουν, μελετήσουν και  αναδείξουν επιμέρους στοιχεία για την τοπι-
κή ιστορία του τόπου αλλά και του σχολείου τους.    

Ειδικότερα μαζί με τους μαθητές τους θα μελετήσουν ότι ιστορική πηγή 
είναι διαθέσιμη, (αρχεία σχολείων, αρχεία λαογραφικών και ιστορικών 
ομίλων, έγγραφα σε δήμους ή κοινότητες), θα τα ψηφιοποιήσουν-φωτογρα-
φίσουν και θα εξάγουν ότι σημαντικό δεδομένο ανακαλύψουν.  

Παράλληλα οι μαθητές θα δώσουν επώνυμα ερωτηματολόγια με δομη-
μένες ερωτήσεις που έχουν ετοιμαστεί από τον Καθηγητή του ΠΤΔΕ κ Λαμπρι-
νό Νίκο, στους γονείς και τους παππούδες/γιαγιάδες προς συμπλήρωση και θα 
αφορούν τους τόπους προέλευσής τους στις ανωτέρω περιοχές, προκειμένου 
στη συνέχεια να τα αποστείλουν στους φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ για να 
περάσουν τα δεδομένα σε ψηφιακούς αλληλεπιδραστικούς χάρτες.   

Ο στόχος ήταν να δημιουργηθούν χάρτες μετακίνησης των οικογενειών 
των μαθητών ώστε να διαπιστωθεί η ποικίλη προέλευση των μελών των 
οικο-γενειών τους. Αυτό οδηγούσε στην αποκάλυψη μιας «κρυμμένης» πολυ-
πολιτισμικής προέλευσης των κατοίκων των περιοχών. Τέλος οι εκπαιδευ-
τικοί θα φωτογράφιζαν παλιά αντικείμενα από τις καθημερινές συνήθειες 
των κατοίκων και με τη βοήθεια και των μαθητών τους και τη συμβολή των 
γονέων θα έβρισκαν και θα ψηφιοποιούσαν παλιές φωτογραφίες, κατόπιν 
αδειοδότησης για έκθεση και ανάρτηση στα ΜΜΕ με θέματα από την πολιτι-
στική κληρονομιά των περιοχών.  
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Γ΄ φάση 

Τέλος σκοπός του τρίτου πυλώνα ήταν η δημιουργία μιας φωτογρα-
φικής έκθεσης που θα περιελάμβανε παλιές φωτογραφίες των χωριών της 
Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, από τη ζωή των κατοίκων, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, τις οποίες θα δάνειζαν οι γονείς των μαθητών/τριων. 
Στη συνέχεια αφού τις βάζανε σε κορνίζες θα γινόταν κύριο υλικό πάνω στο 
οποίο θα σχεδιαζόταν και θα παράγονταν συνοδευτικό έντυπο και 
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου όλο μαζί να δημιουργούσε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα ταξίδευε  σε πολλές πόλεις στην 
Ελλάδα για διάχυση των γνώσεων. 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-(ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ) 

 Το ανθρώπινο δυναμικό που θα εμπλακεί στη διαδικασία των εκ-
παιδευτικών δράσεων θα αποτελείται από εξειδικευμένα άτομα, που θα 
μπορούν να ανταποκριθούν, τόσο στην προετοιμασία, όσο και στη διεξαγω-
γή των εκπαιδευτικών δράσεων αλλά και της ψηφιοποίησης του παρα-
γόμενου υλικού.  
1. Αρχαιολόγοι, μουσειοπαιδαγωγοί, ειδικοί ερευνητές για την διερεύνηση 

ιστορικού-αρχειακού υλικού, συντηρητές, φωτογράφοι  
2. Εκπαιδευτικοί των Δημοτικών σχολείων των περιοχών Βόλβης και 

Ωραιοκάστρου 
3. Εκπαιδευτικοί ειδικοί στις ΤΠΕ 
4. Φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ που θα αναλάβουν την κατα-

σκευή των γενεολογικών χαρτών των κατοίκων των περιοχών και την 
ανάρτηση των πληροφοριών που θα βρούνε οι εκπαιδευτικοί με τους 
μαθητές τους σε διαδραστικούς χάρτες. 

 
Παραδοτέα του προγράμματος 
 Τα παραδοτέα του προγράμματος θα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις της 
δουλειάς των εκπαιδευτικών με τους μαθητές/τριες τους, τη συγγραφή 
κειμένων για να γίνει ένας συλλογικός τόμος, τη δημιουργία φωτογραφικής 
έκθεσης με ευθύνη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και ψηφιακούς αλλη-
λεπιδραστικούς χάρτες από την ομάδα του καθηγητή Λαμπρινού Νίκου από 
το ΠΤΔΕ-ΑΠΘ. 
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ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Η διάχυση του προγράμματος θα γίνει είτε: 
1. Με τη δημιουργία έντυπου υλικού και διανομή στα συμμετέχοντα σχο-

λεία και φορείς της εκπαίδευσης 
2. Με την μετατροπή του έντυπου υλικού σε ψηφιακό και ανάρτησή του 

στις σχολικές ιστοσελίδες, την ιστοσελίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων ή 
άλλων φορέων 

3. Την χρήση του παραγόμενου υλικού σαν βάση για τη συνεργασία 
σχολείων μέσα από προγράμματα συνεργασίας eTwinning και άλλων. 

4. Την παρουσίαση των εργασιών των μαθητών σε δια ζώσης εκδηλώσεις 
στην τοπική κοινωνία 

5. Με παρουσίαση του προγράμματος στη διαδικτυακή ημερίδα του Πει-
ραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Σχολεία και 
Αρχεία, ανάπτυξη αρχειακής συνείδησης και έρευνα της σχολικής 
ιστορίας τον 21ο αιώνα». 

6. Με την αποστολή των Συλλογικών τόμων σε τοπικούς φορείς, 
βιβλιοθήκες και πανεπιστήμια της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Για την αποτίμηση του διεπιστημονικού προγράμματος υποβλήθηκε 
απολογιστική έκθεση στο Υπουργείο Παιδείας κ Θρησκευμάτων αλλά και 
στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), μέσω της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα 
κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες φορείς. 
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Σταύρος Κούρτης 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Δ΄ Τάξη: ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΑΓΚΛΙ-

ΒΕΡΙΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΘΕΜΕΛΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΛΑΖΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΓΔΑ ΆΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΝΕΣΤΟΡΟΥΔΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ, 

ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 

ΠΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΣΑΜΑΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΑΠΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΖΩΗ, 

ΧΑΪΔΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 

  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     

Στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Σχολείο Νέων Βρασνών οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου, Οικονόμου Παρασκευή, Χριστίδου Ευδο-
κία και Κούρτης Σταύρος,  που συμμετέχουν στο Διεπιστημονικό 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Οι μαθητές του σχολείου ανακα-
λύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία»,  συνεργάστηκαν, 
βρήκαν και αποφάσισαν από κοινού να μελετήσουν από τα αρχεία του 
σχολείου των Βρασνών, το Μαθητολόγιο και τον Γενικό έλεγχο του 
σχολικού έτους 1953-1954, όλων των τάξεων της περιόδου εκείνης.  

Τα κριτήρια επιλογής αυτού του σχολικού έτους ήταν τα εξής, από 
τη μια η περίοδος αυτή περιλαμβάνει τα παιδιά που έχουν γεννηθεί 
μέσα στην κατοχή και έχει  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  η επεξεργασία των 
δεδομένων αυτών και από την άλλη, οι περισσότεροι από αυτούς τους 
«μαθητές» είναι στη ζωή, είναι συγγενικά πρόσωπα των μαθητών μας 
και είναι εύκολο να έχουμε τις μαρτυρίες τους.  

Η επεξεργασία του αρχειακού αυτού υλικού αποφασίστηκε ως 
εξής:  
• Η Α΄ τάξη με τη δασκάλα τους Οικονόμου Παρασκευή, να μελε-

τήσουν τις πληροφορίες για   τους μαθητές της Α΄& Β΄ τάξης του 
σχολικού έτους 19531954.  
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• Η Γ΄ τάξη με τη δασκάλα τους  Χριστίδου Ευδοκία, να μελετήσουν 
τις πληροφορίες για τους μαθητές της Γ’  &  Δ’  τάξης του σχολικού 
έτους 1953-1954.  

• Η Δ΄  τάξη με τον δάσκαλο τους Κούρτη Σταύρο, να μελετήσουν τις 
πληροφορίες για   τους μαθητές της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του σχολικού 
έτους 1953-1954.  
Στις 17 Δεκεμβρίου 2019,  πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους 

γονείς των τάξεων αυτών, όπου έγινε μια πρώτη ενημέρωση – παρου-
σίαση του προγράμματος, το οποίο είχε αναρτηθεί και στην ιστο-
σελίδα του σχολείου  

(https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-
ekpaideytikoprogramma-quot/). 

Οι γονείς ενημερώθηκαν για τους στόχους, τους φορείς που 
συμμετέχουν και υποστηρίζουν, χρονοδιάγραμμα και την παρουσίαση 
του προγράμματος. Στο τέλος της ενημέρωσης και παρουσίασης του 
προγράμματος υπέγραψαν «Υπεύθυνη Δήλωση» για τη συμμετοχή του 
παιδιού τους στο πρόγραμμα αυτό.  

  

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι:   
 Η ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης των μαθητών.  
 Η μύηση και η εξοικείωσή τους με τη μεθοδολογία της ιστορικής 

έρευνας.  
  Στόχοι του προγράμματος αυτού είναι:  
 Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για την ιστορία της 

ιδιαίτερης πατρίδας τους.  
 Η απόκτηση βασικών γνώσεων για την ιστορία του τόπου τους.  
 Η σύνδεση των γνώσεων της τοπικής ιστορίας με τις γνώσεις της 

γενικής ιστορίας.  
 Η συνειδητοποίηση της ιστορικής συνέχειας του τόπου μέσα στον 

οποίο ζουν.  
 Η ανάπτυξη κριτικής ιστορικής σκέψης.  
 Η καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος.  
 Η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση γραπτών και προφο-

ρικών πηγών της ιστορίας του τόπου τους.  
 Η σύνταξη και η παρουσίαση από τους μαθητές συνθετικών ιστο-

ρικών εργασιών.  

https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η τοπική ιστορία στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθη-
τών στην οικοδόμηση της γνώσης και απαιτεί την οργάνωση ενός 
νέου μαθησιακού περιβάλλοντος όπου απουσιάζει το σχολικό εγχει-
ρίδιο και αλλάζουν οι ρόλοι μαθητών και εκπαιδευτικού. Οι μαθητές, 
από αποδέκτες μιας έτοιμης και εκ των προτέρων επεξεργασμένης 
γνώσης, γίνονται ενεργά υποκείμενα της παιδαγωγικής πράξης. Ο εκ-
παιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του οργανωτή και καθοδηγητή της 
ελεύθερης δημιουργικής εργασίας του μαθητή.  

Ως μέθοδος διδασκαλίας λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
συνεργατικής ερευνητικής εργασίας (project), η οποία παρέχει δυνα-
τότητες συλλογικής δράσης των μαθητών, ευνοεί την ενεργό συμμε-
τοχή τους στη διδακτική πράξη και προωθεί μορφές ανακαλυπτικής 
ερευνητικής μάθησης.  

Κριτήριο για την επιλογή του θέματος ήταν η ύπαρξη και ο εντο-
πισμός πηγών που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και συγχρόνως 
είναι κατάλληλες για τη σχολική ομάδα, ως προς την κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται, τη γλώσσα, το ύφος, το βαθμό δυσκολίας του νοή-
ματος, τη θέση, την απόσταση και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές.  

 

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ   

 Γλώσσα: διερεύνηση αρχείων, ερωτηματολόγια, κείμενα ανθολο-
γίου.  

 Μαθηματικά: γραφήματα, πράξεις, νοεροί υπολογισμοί.  
 Μελέτη Περιβάλλοντος: πολιτισμός, επαγγέλματα.  
 Τ.Π.Ε.: word, γραφήματα, αρχειοθέτηση.  
 Αισθητική Αγωγή: φωτογράφιση.  

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Όπως αναφέρεται και στην «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» ασχοληθήκαμε με τη με-
λέτη και διερεύνηση του Μαθητολογίου και του Γενικού Ελέγχου του 
σχολικού έτους 1953-1954 από τα αρχεία του Δημοτικού Σχολείου 
Βρασνών.  

Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν τα εξής:  
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Στην αρχή της δράσης δώσαμε σε όλους τους μαθητές το «Ερωτη-
ματολόγιο» (εικ. 1) για την καταγραφή του γενεαλογικού δέντρου της 
κάθε οικογένειας, το οποίο  στη συνέχεια το στείλαμε στο Παιδαγω-
γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ (Εργαστήριο Ψηφιακής 
Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης).  

Κατόπιν φωτογραφήσαμε όλα εκείνα τα αρχεία (εικ. 2 & 3) που 
μας ενδιέφεραν και τα φωτοτυπήσαμε για να είναι πιο εύχρηστα στη 
μελέτη και διερεύνηση από τους μαθητές αλλά και να τα προστα-
τέψουμε  από τυχόν φθορές.  

Αφού είχαμε εξηγήσει στους μαθητές το τι ζητάμε, τι ψάχνουμε, τι 
θα βρούμε και τι θα συζητήσουμε τους δώσαμε να δούνε από κοντά 
τα πρωτότυπα και να τα περιεργαστούνε.   

Στη συνέχεια γράψαμε στον πίνακα τις εντυπώσεις του κάθε 
μαθητή και της κάθε μαθήτριας για να ακολουθήσει συζήτηση πάνω 
σε αυτά.   

Μετά την πρώτη αυτή επαφή, δόθηκαν στους μαθητές ατομικά 
φωτοτυπίες με όλα αυτά τα αρχεία τις οποίες και τις χρησιμοποιούσαν  
κάθε φορά που υλοποιούσαμε τη δράση αυτή.  

Σε κάθε συνάντηση στα πλαίσια του προγράμματος, δινόταν 
στους μαθητές και ένα ξεχωριστό φύλλο εργασίας  (εικ 4, 5, 6, 7, 8, 9 ) 
στο οποίο οι μαθητές καλούνταν να διερευνήσουν τα αρχεία και να 
καταγράψουν τα στοιχεία που έβρισκαν.  

Τα θέματα τα οποία καλούνταν να διερευνήσουν οι μαθητές ήταν:  
  Αριθμός μαθητών κάθε τάξης – φύλο – προάγονται – απορρίπτο-

νται διέκοψαν.  
  Μαθήματα που δυσκολεύουν τους μαθητές και μένουν στάσιμοι.  
  Διδασκόμενα μαθήματα – βαθμοί – συσχέτιση βαθμών με φύλο 

μαθητή.  
  Ηλικία μαθητών – Τόπος γέννησης – Επάγγελμα πατέρα.  
 Σύγκριση βαθμών ανά φύλο.  

Μετά από κάθε συμπλήρωση των φύλλων εργασιών ακολου-
θούσε συζήτηση για όλα αυτά που είχαν καταγράψει οι μαθητές και 
πάντα γινόταν η σύγκριση του τότε με το σήμερα.  

Ενδιάμεσα όλου του προγράμματος οι μαθητές φρόντιζαν να φέρ-
νουν στο σχολείο φωτογραφίες των παππούδων και των γιαγιάδων 
τους από τα παιδικά τους κυρίως χρόνια, τις οποίες καταγράφαμε 
ψηφιακά και στη συνέχεια τις βλέπαμε και τις σχολιάζαμε. Ο σχολια-
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σμός γινόταν όσο αυτό ήταν εφικτό από τους ίδιους τους μαθητές 
σύμφωνα με αυτά που είχαν ακούσει από τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες τους ή από τους γονείς τους.    

Σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές έφεραν και βίντεο με τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες να τους εξηγούν τις φωτογραφίες και να 
τους εξιστορούν πώς ήταν όταν πήγαιναν αυτοί στο σχολείο.  

Στο τέλος του προγράμματος αποτυπώσαμε όλες αυτές τις πλη-
ροφορίες που αντλήσαμε σε πίνακες και σχεδιαγράμματα τα οποία 
μας βοήθησαν να διατυπώσουμε τα συμπεράσματά μας.  

  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Όσον αφορά την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας, θα μπορούσε 
να αναφερθεί ότι τα παιδιά έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για το 
πρόγραμμα. Από την πρώτη στιγμή στο άκουσμα και μόνο το τι θα 
κάνουν, ενθουσιάστηκαν στην ιδέα ότι θα δούνε τι βαθμούς είχαν οι 
παππούδες και οι γιαγιάδες τους αλλά και τι μαθήματα έκαναν εκείνοι, 
συμμετείχαν σε όλες τις δράσεις και έψαξαν να βρουν παλιές φωτο-
γραφίες.  

Μέσα από τη μελέτη των αρχείων του σχολείου, απέκτησαν  γνώ-
σεις και εμπειρίες κάτι που ήταν και το ζητούμενο.  

Ακόμη στα θετικά του προγράμματος αυτού είναι ότι ενεργο-
ποιήσαμε το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών σε αναζητήσεις 
στοιχείων, συζητήσεις και  αναμόχλευση αναμνήσεων.  

Δυστυχώς οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν στα μέσα του 
Μαρτίου με το κλείσιμο των σχολείων για μεγάλο διάστημα κα μετά 
με τους περιορισμούς που είχαμε, δεν μας επέτρεψαν να ολοκλη-
ρώσουμε όπως θέλαμε το πρόγραμμα αυτό.   

  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ  
Η ερευνητική εργασία Τοπικής Ιστορίας στο Σχολείο (Μαριάνθη Μπέλλα)  

Τοπική Ιστορία – οδηγός για τον εκπαιδευτικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011  

Βικιπαίδεια  

Αίθουσα Τέχνης Βρασνά – Κρουστάλλης Θέμης  

Πολιτιστικός Σύλλογος Βρασνών  

Μουσείο Βρασνών: Ορυκτών και πετρωμάτων Β. Ελλάδος – Λαογραφικό  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Μαθητές Στ΄ τάξης Δ.Σ. Βρασνών 
Σχολικό έτος 1953-1954  
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Γράφημα που απεικονίζει τους μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βρασνών, 
σχολικού έτους 1953 -1954, όπου φοιτούσαν συνολικά 14 μαθητές,                    

8 αγόρια και 6 κορίτσια, από τα οποία απολύθηκαν 6 αγόρια και 2 κορίτσια,  
διέκοψαν 2 κορίτσια και 1 αγόρι και απορρίφθηκαν 1 αγόρι και 2 κορίτσια. 
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 Μαθητές Ε΄ τάξης Δ.Σ. Βρασνών 
Σχολικό έτος 1953-1954  
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Γράφημα που απεικονίζει τους μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου  Βρασνών, 
σχολικού έτους 1953 -1954, όπου φοιτούσαν συνολικά 29 μαθητές,   

17 αγόρια και 12 κορίτσια, από τα οποία προάγονται  14 αγόρια και 8 κορίτσια,  
διέκοψαν 1 κορίτσι και 1 αγόρι και απορρίφθηκαν 2 αγόρια και 3 κορίτσια. 

 

Μαθήματα που δυσκολεύουν τους μαθητές της Ε΄ & Στ΄ Τάξης 
του Δημοτικού Σχολείου Βρασνών σχ. έτους 1953-1954 και μένουν στάσιμοι. 
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Γράφημα που απεικονίζει τους μαθητές της Ε΄ & Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Βρασνών, σχολικού έτους 1953 -1954, όπου δείχνει τα μαθήματα που δυσκόλευαν  

τους μαθητές και έμειναν  στάσιμοι. Πρώτο σε βαθμό δυσκολίας έρχεται το μάθημα  
των Μαθηματικών για τους μαθητές της Ε΄ Τάξης,  

ενώ για τους μαθητές της Στ΄ τάξης το μάθημα της Φυσικής. 
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Διδασκόμενα Μαθήματα 
Βαθμοί – συσχέτιση βαθμών με το φύλο 
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Γράφημα που απεικονίζει τους μαθητές της Ε΄ & Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Βρασνών, σχολικού έτους 1953 -1954, όπου δείχνει τον Μ.Ο. βαθμών ανά μάθημα  
και ανά φύλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα αγόρια υπερτερούν έναντι των κοριτσιών  

σε όλα τα μαθήματα εκτός της Ελληνικής Γλώσσας,   
της Καλλιγραφίας και των καλλιτεχνικών, ενώ ισοβαθμούν στα Θρησκευτικά. 
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Γράφημα που απεικονίζει τους μαθητές της Ε΄ & Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 

Βρασνών, σχολικού έτους 1953 -1954 και δείχνει τις ηλικίες που φοιτούσαν  
στις 2 τελευταίες τάξεις. Βλέπουμε λοιπόν, ότι από την Ε’ τάξη 10 μαθητές ήταν 10 ετών, 

10 ήταν 11 ετών, 7 ήταν 12 ετών και 2 ήταν 13 ετών.  Αντίθετα στη Στ’ τάξη βλέπουμε          
3 μαθητές ήταν 11 ετών,  7 ήταν 12 ετών  και 4 ήταν 13 ετών.  Η διαφορά που παρατηρούμε 

οφείλεται,  ότι την εποχή εκείνη πολλοί μαθητές επαναλάμβαναν την τάξη. 
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Eπαγγέλματα Μαθητών Ε΄ & Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βρασνών,  
σχολικού έτους 1953 -1954 
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Γράφημα που απεικονίζει τους μαθητές της Ε΄ & Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Βρασνών, σχολικού έτους 1953 -1954 και δείχνει τα επαγγέλματα των μαθητών  

που φοιτούσαν στις δύο τελευταίες τάξεις.  
Έχουμε λοιπόν από τους 43 μαθητές, οι 29 είχαν πατέρα γεωργό, οι 7 είχαν κτηνοτρόφο, 

οι δύο σαγματοποιό, ένας είχε γανωτή και τέσσερις μαθητές  
ήταν ορφανοί από πατέρα. Είναι φανερό, ότι σήμερα στην περιοχή δεν ασκείται  

κανένα από τα παραπάνω επαγγέλματα. 
 

 

Βρασνά 1953 
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Τιτίκα Σαρηπαπαζήδου 
στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου 

Βαλαβάνης Γεώργιος στην  αυλή 
του Σχολείου Βρασνών στην επέτειο  

της 25ης Μαρτίου το 1965 

 

 
 

Οικογενειακή φωτογραφία του 1905 με την  Ζαγκλιβερινού Ελένη  στο κέντρο  
έχοντας από δίπλα της τους γονείς της, Γεώργιο και Μαρία Σολομόγκα 
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Πλατεία Βρασνών 1952  

 

 
 

Οικογένεια Θεμελούδη Αστέριου σε γεωργικές ασχολίες 1960 

    



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ωραιοκάστρου και Βόλβης 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

72 

 
 

Οικογένεια Σταυροπούλου   1915. Στο κέντρο Χούπης Δημήτρης 
και 2 φίλοι 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Οικογένεια Χούπη Δημήτρη,  
περίπου το 1930, το αγόρι της 
φωτογραφίας είναι ο Θωμάς Χούπης 
τον οποίο σκότωσαν   
οι Γερμανοί στα Κερδύλια      
σε ηλικία 17 ετών. Πηγαίνουν  
στον πόλεμο του 1912. 
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Κρουστάλλης Κρυστάλλης, 
Κρουστάλλης Θεμελής 
Κρουστάλλη Κόμνιω, 

Κρουστάλλης Γιώργος,   1925. 

Χούπης Σπύρος, Αγγελική 1948. 

 
 

 
 

Νεστορούδης Ιωάννης,  Στ΄ Τάξη  λήξη σχολικής χρονιάς 
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Τράικος Ιωάννης μαθητής Στ’  τάξης σχολική γιορτή 
στην είσοδο του Δημοτικού Σχολείου Βρασνών 1968 

  

 

Τράικος Ιωάννης, σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου 1966 
στην είσοδο του Δημοτικού Σχολείου Βρασνών. 
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Τράικος Ευάγγελος μαζί με φίλους του, στα Βρασνά  Πρωτομαγιά του 1975 

  
  

 
 

Στέλλα Βενιώτη, μαζί με τους συμμαθητές της και τον δάσκαλό της κ. Σπάγκακα 
Αθανάσιο σε σχολική γιορτή για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, το 1972. 
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Στέλλα Βενιώτη, στα σκαλιά 
του δημοτικού  σχολείου Βρασνών, 

μαζί με τους συμμαθητές της 
το σχολικό έτος 1970. 

Βέτα Κρουσταλλη, νύφη 1955. 

 

 
 

Στέλλα Βενιώτη, μαζί με τους συμμαθητές της,   στα σκαλιά του δημοτικού σχολείου 
Βρασνών, σε αποκριάτικες εκδηλώσεις το σχολικό έτος 1973 
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Αποκριάτικες εκδηλώσεις στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Βρασνών  
το σχολικό έτος 1973. 

  

 
 

Μπόσκος Κωνσταντίνος, μαζί με τα ξαδέρφια του σε φωτογραφία του 1958. 
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Οικογενειακή Φωτογραφία 
Φραγκάκη το έτος 1905 

Ο Θανάσης Τσεκούρας  
και η Κυριακή  Τσεκούρα, το έτος 1954 

 

 
 

Παναγιώτης και Zωή Φραγκάκη, 
μαζί με τον υιό τους 

Γεώργιο Φραγκάκη το 1959 
 

Ο Γεώργιος Φραγκάκης  και οι γονείς του 
Παναγιώτης και Ζωή Φραγκάκη 

στο Ratingen της Γερμανίας το 1968, 
μετανάστες. 
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Ο Γεώργιος Φραγκάκης  μαζί με την μητέρα του 
Ζωή Φραγκάκη στο πατρικό του    το 1958. 

  

 
 

Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος, 
Πάσχα 1970, ψήσιμο Οβελία.  

Ο Χρυσαφούδης Τομόθεος, 
σε μία φωτογραφία του 1965, 
έξω από το πατρικό σπίτι του 

στα Βρασνά Θεσσαλονίκης. 
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ΒΡΑΣΝΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 

 

  
Λίγα λόγια για το χωριό μας…  

 
Τα Βρασνά  είναι χωριό στο ανατολικό τμήμα του νομού Θεσσαλο-

νίκης στη Μακεδονία, ανήκει στον Δήμο και μαζί με τα Νέα Βρασνά και 

τα Παλιάμπελα αποτελούν την Τοπική Κοινότητα Βρασνών. Σύμφωνα 

με την απογραφή του 2011 το χωριό έχει 278 κατοίκους. Εκκλησια-

στικά υπάγονται στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.  

Στα Βρασνά τοποθετείται πιθανώς η αρχαία θρακική πόλη της 

Βισαλτίας Βρέα που αναφέρει ο Θουκυδίδης (Ι,64,4).Το 446/5 π.Χ. ο 

Περικλής είχε ιδρύσει σε αυτήν αθηναϊκή κληρουχία, που το ιδρυτικό 

της ψήφισμα είχε βρεθεί παλιότερα στο χωριό αυτό. Η Βρέα, που το 

όνομά της έχει σχέση με τη θρακική λέξη βρία (= πόλη) (πρβ. π.χ. την 

πόλη Μεσημ-βρία), υπήρχε ως την εποχή του Φιλίππου Β΄, ενώ 

αργότερα (κατά τη ρωμαϊκή εποχή) φαίνεται πως ο πληθυσμός της 

ίσως απορροφήθηκε από την Αμφίπολη ή κάποια άλλη γειτονική 

πόλη. Το αρχαίο τοπωνύμιο "Βρέα" διασώθηκε πιθανώς παραφθαρ-

μένο στη νεότερη ονομασία (Βραστά > Βρασνά) του χωριού.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9D%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9D%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9D%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9D%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BD%CE%AC_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82#cite_note-1


Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Δημοτικό Σχολείο Nέων Βρασνών 

 

81 

Κατά την Παλαιολόγεια περίοδο - αρχές του 15ου αιώνα - στο 

κέντρο του οικισμού των Βραστών (μετονομάσθηκε σε "Βρασνά" το 

1918), κτίσθηκε πύργος χρησίμευε για την οχύρωση του οικισμού και 

ίσως για την ενίσχυση της φρούρησης του δρόμου από τη Βόλβη προς 

την πεδιάδα του Στρυμόνα. Τα Βραστά μνημονεύονται στους αθωνι-

κούς καταλόγους. Στα 1300 ανήκουν στο Κατεπανίκιο Στεφανινών, 

ενώ αργότερα στο Κατεπανίκιο της Ρεντίνας.  

Από τα Βρασνά κατάγονταν οι Μακεδονομάχοι Δημήτριος Κρου-

στάλης και Αναστάσιος Φυλακτός. Προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες 

στον Μακεδονικό Αγώνα γνωρίζοντας μυστικά περάσματα της πε-

ριοχής και συνεργαζόμενοι με αντάρτικα σώματα που δρούσαν στα 

Βρασνά αλλά και ευρύτερα στη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και την 

Χαλκιδική.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Παρασκευή Οικονόμου 

vikonomou@gmail.com 
 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

A΄ Τάξη: ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΚΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΥΔΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ 

ΜΑΛΑΜΑΣ, ΛΑΖΑΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΗΣ, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΥΤΑΦΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΡΤΖΑ 

ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, 

ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Σχολείο Νέων Βρασνών οι εκπαι-

δευτικοί του σχολείου, Οικονόμου Παρασκευή, Χριστίδου Ευδοκία και 
Κούρτης Σταύρος,  που συμμετέχουν στο Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα με τίτλο «Οι μαθητές του σχολείου ανακαλύπτουν και μελετούν την 
τοπική τους ιστορία»,  συνεργάστηκαν, βρήκαν και αποφάσισαν από κοινού 
να μελετήσουν από τα αρχεία του σχολείου των Βρασνών, το Μαθητολόγιο 
και τον Γενικό έλεγχο του σχολικού έτους 1953-1954, όλων των τάξεων της 
περιόδου εκείνης.  
    Τα κριτήρια επιλογής αυτού του σχολικού έτους ήταν τα εξής, από τη μια η 
περίοδος αυτή περιλαμβάνει τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μέσα στην 
κατοχή και έχει  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  η επεξεργασία των δεδομένων αυ-
τών και από την άλλη, οι περισσότεροι από αυτούς τους «μαθητές» είναι στη 
ζωή, είναι συγγενικά πρόσωπα των μαθητών μας και είναι εύκολο να έχουμε 
τις μαρτυρίες τους.  
    Η επεξεργασία του αρχειακού αυτού υλικού αποφασίστηκε ως εξής:  

• Η Α΄ τάξη με τη δασκάλα τους Οικονόμου Παρασκευή, να μελετήσουν τις 
πληροφορίες για   τους μαθητές της Α΄ & Β΄ τάξης του σχολικού έτους 
1953-1954.  

• Η Γ΄ τάξη με τη δασκάλα τους  Χριστίδου Ευδοκία, να μελετήσουν τις 
πληροφορίες για τους μαθητές της Γ’  &  Δ’  τάξης του σχολικού έτους 
1953-1954.  
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• Η Δ΄  τάξη με τον δάσκαλο τους Κούρτη Σταύρο, να μελετήσουν τις πλη-
ροφορίες για   τους μαθητές της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του σχολικού έτους 1953-
1954.  

  Στις 17 Δεκεμβρίου 2019,  πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους γονείς 
των τάξεων αυτών, όπου έγινε μια πρώτη ενημέρωση – παρουσίαση του 
προγράμματος, το οποίο είχε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου  

(https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/  
quot-diepistimonikoekpaideytiko-programma-quot/) . 

  Οι γονείς ενημερώθηκαν για τους στόχους, τους φορείς που συμμετέ-
χουν και υποστηρίζουν, χρονοδιάγραμμα και την παρουσίαση του προγράμ-
ματος. Στο τέλος της ενημέρωσης και παρουσίασης του προγράμματος 
υπέγραψαν «Υπεύθυνη Δήλωση» για τη συμμετοχή του παιδιού τους στο 
πρόγραμμα αυτό.  
  

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Σκοπός του παραπάνω προγράμματος είναι οι μαθητές:  

 Να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου και της αλλαγής.  

 Να διερευνήσουν την τοπική ιστορία του τόπου τους αλλά και του 
σχολείου τους μέσα από ιστορικές αρχειακές πηγές.  

 Να διερευνήσουν και να καταγράψουν μέσω ιστορικών πηγών χαρακτη-
ριστικά των κατοίκων του τόπου.  

 Να συνδέσουν την ιστορία της οικογένειάς τους με τον τόπο.  

 Να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες – πληροφορίες μέσω διηγήσεων 
των συγγενικών τους προσώπων.  

  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 
project που βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική διαδικασία και μάθηση.   

Η μέθοδος αυτή  παρέχει δυνατότητες συλλογικής δράσης των μαθη-
τών, ευνοεί την ενεργό συμμετοχή τους στη διδακτική πράξη και προωθεί 
μορφές ανακαλυπτικής ερευνητικής μάθησης.  

Η συνεργασία και ενεργοποίηση των μαθητών βοηθά ουσιαστικά στη 
μαθησιακή διαδικασία. Ο μαθητής από την πρώτη κιόλας μέρα καλλιεργεί 
τον προφορικό λόγο και αφομοιώνει καινούργια γλωσσικά στοιχεία με 
ευχάριστο τρόπο.   

https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/
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  Αρχικά διαθέσαμε ένα χρονικό διάστημα για την ανακάλυψη των 
εμπειριών και των βιωμάτων του παιδιού, ώστε να είμαστε σε θέση να σχε-
διάσουμε και να οργανώσουμε καλύτερα το  εκπαιδευτικό  μας πρόγραμμα.   
  Η ετοιμασία ποικίλων δραστηριοτήτων βοήθησε  τους μαθητές να 
αντιληφθούν τις έννοιες που χρησιμοποιούσαν για πρώτη φορά.  
  

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
   

 Γλώσσα: Διερεύνηση αρχείων, ταξινόμηση, καταγραφή ευρημάτων, 
εξαγωγή συμπερασμάτων, συμπλήρωση ερωτηματολογίων.  

 Μελέτη Περιβάλλοντος: Η οικογένεια μου, ο τόπος μου, αγαθά και 
επαγγέλματα, ο πολιτισμός μας.  

 Μαθηματικά: Αρίθμηση, νοεροί υπολογισμοί.  

 Αισθητική Αγωγή: Ζωγραφική.  
  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
   

Όπως αναφέρεται και στην «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» ασχοληθήκαμε με τη μελέτη και 
διερεύνηση του Μαθητολογίου και του Γενικού Ελέγχου του σχολικού έτους 
1953-1954 από τα αρχεία του Δημοτικού Σχολείου Βρασνών.  

Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν τα εξής:  
Στην αρχή της δράσης δώσαμε σε όλους τους μαθητές το «Ερωτημα-

τολόγιο» (εικ. 1) για την καταγραφή του γενεαλογικού δέντρου της κάθε 
οικογένειας, το οποίο  στη συνέχεια το στείλαμε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. (Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχε-
διασμού Εργαλείων Μάθησης)  

Κατόπιν φωτογραφήσαμε όλα εκείνα τα αρχεία (εικ 2 & 3) που μας 
ενδιέφεραν και τα φωτοτυπήσαμε για να είναι πιο εύχρηστα στη μελέτη και 
διερεύνηση από τους μαθητές αλλά και να τα προστατέψουμε  από τυχόν 
φθορές.  

Αφού είχαμε εξηγήσει στους μαθητές το τι ζητάμε, τι ψάχνουμε, τι θα 
βρούμε και τι θα συζητήσουμε τους δώσαμε να δούνε από κοντά τα 
πρωτότυπα και να τα περιεργαστούνε.   
Σημαντικές πληροφορίες για το πρόγραμμα παίρναμε από το μάθημα της 
Μελέτης Περιβάλλοντος. Έτσι κάθε φορά που είχαμε  αυτό το μάθημα 
ανοίγαμε το «παράθυρο» του προγράμματος αυτού.  



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ωραιοκάστρου και Βόλβης 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

86 

 Οι  ενότητες που μας βοήθησαν πάρα πολύ ήταν:  

 Ενότητα 1: Η οικογένειά μου.  

 Ενότητα 2: O τόπος που ζω.  

 Ενότητα 3: Tι είναι ο πολιτισμός;  

 Ενότητα 4:  Aγαθά και επαγγέλματα.  
 

Μετά την πρώτη αυτή επαφή, δόθηκαν στους μαθητές ατομικά φωτο-
τυπίες με όλα αυτά τα αρχεία τις οποίες και τις χρησιμοποιούσαν  κάθε φορά 
που υλοποιούσαμε τη δράση αυτή πάντα με τη βοήθειά μου που τους  
εξηγούσα τι περιλαμβάνουν οι φωτοτυπίες  αυτές και πώς θα τις χρησιμο-
ποιήσουμε.  

Σε κάθε συνάντηση στα πλαίσια του προγράμματος, δινόταν στους 
μαθητές και ένα ξεχωριστό φύλλο εργασίας  (εικ 4, 5, 6, 7, 8, 9 ) στο οποίο οι 
μαθητές καλούνταν να διερευνήσουν τα αρχεία και να καταγράψουν τα 
στοιχεία που έβρισκαν όσο αυτό ήταν εφικτό λόγω της ηλικίας τους  

 
Τα θέματα τα οποία καλούνταν να διερευνήσουν οι μαθητές ήταν:  

 Αριθμός μαθητών κάθε τάξης - φύλο - προάγονται - απορρίπτονται διέ-
κοψαν.  

 Μαθήματα που δυσκολεύουν τους μαθητές και μένουν στάσιμοι.  

 Διδασκόμενα μαθήματα - βαθμοί - συσχέτιση βαθμών με φύλο μαθητή.  

 Ηλικία μαθητών – Τόπος γέννησης – Επάγγελμα πατέρα.  

 Σύγκριση βαθμών ανά φύλο.  
Μετά από κάθε συμπλήρωση των φύλλων εργασιών ακολουθούσε 

συζήτηση για όλα αυτά που είχαν καταγράψει οι μαθητές και πάντα γινόταν 
η σύγκριση του τότε με το σήμερα.  

Ενδιάμεσα όλου του προγράμματος οι μαθητές φρόντιζαν να φέρνουν 
στο σχολείο φωτογραφίες των παππούδων και των γιαγιάδων τους από τα 
παιδικά τους κυρίως χρόνια, τις οποίες καταγράφαμε ψηφιακά και στη 
συνέχεια τις βλέπαμε και τις σχολιάζαμε. Ο σχολιασμός γινόταν όσο αυτό 
ήταν εφικτό από τους ίδιους τους μαθητές σύμφωνα με αυτά που είχαν 
ακούσει από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους ή από τους γονείς τους.    

Σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές έφεραν και βίντεο με τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες να τους εξηγούν τις φωτογραφίες και να τους 
εξιστορούν πώς ήταν όταν πήγαιναν αυτοί στο σχολείο.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
   

Όσον αφορά την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας, από την πρώτη 
στιγμή στο άκουσμα και μόνο το τι θα κάνουν, ενθουσιάστηκαν διότι ήταν 
κάτι που θα έκαναν για πρώτη φορά, τους άρεσε ο ρόλος του «δημοσιο-
γράφου» στους παππούδες και στις γιαγιάδες  και τους κέντρισε το ενδια-
φέρον η συλλογή των φωτογραφιών από τα παιδικά χρόνια των συγγενών 
τους.  

Μέσα από τη μελέτη των αρχείων του σχολείου, απέκτησαν  γνώσεις και 
εμπειρίες για τα σχολικά χρόνια των παππούδων και των γιαγιάδων.  

Αν και η προσπάθειά μας αυτή δεν τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο, 
λόγω της πανδημίας και το κλείσιμο των σχολείων αλλά και των περιο-
ριστικών μέτρων που ακολούθησαν, το πρόσημο είναι θετικό και το μεγάλο 
κέρδος για τους μικρούς μαθητές ήταν η ενεργοποίηση όλου του οικο-
γενειακού περιβάλλοντος που ανταποκρίθηκε ένθερμα σε ότι του ζητήσαμε.  

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ  
   

 Τοπική Ιστορία – οδηγός για τον εκπαιδευτικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
2011  

 Βικιπαίδεια  

 https://topakas.me  

 Αίθουσα Τέχνης Βρασνά – Κρουστάλλης Θέμης  

 Πολιτιστικός Σύλλογος Βρασνών   

 Μουσείο Βρασνών: Ορυκτών και πετρωμάτων Β. Ελλάδος – Λαογραφικό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Μαθητές Α΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου Βρασνών 
Σχολικό έτος 1953-1954 
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Γράφημα που απεικονίζει τους μαθητές της Α΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βρασνών, 
σχολικού έτους 1953 -1954, όπου φοιτούσαν συνολικά 25 μαθητές   εκ των οποίων 11 

αγόρια και 14 κορίτσια.  Από τα αγόρια προάγονται  8 μαθητές και απορρίπτονται 3, 
ενώ από τα κορίτσια προάγονται 9 και απορρίπτονται 5. Δε διέκοψε κανένας μαθητής. 
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Μαθητές Α΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου Βρασνών 
Σχολικό έτος 1953-1954 
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Γράφημα που απεικονίζει τους μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου  

Βρασνών, σχολικού έτους 1953 -1954, όπου φοιτούσαν συνολικά 27 μαθητές,            
 15 αγόρια και 12 κορίτσια, από τα οποία προάγονται  12 αγόρια και 9 κορίτσια, 

διέκοψαν 1 κορίτσι και 1 αγόρι και απορρίφθηκαν 2 αγόρια και 2 κορίτσια. 

 
Μαθήματα που δυσκολεύουν τους μαθητές της Α΄ & Β΄ 

Δημοτ. Σχολείου Βρασνών, σχ. έτους 1953-1954 και μένουν στάσιμοι 
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Γράφημα που απεικονίζει τους μαθητές της Α΄ & Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Βρασνών, σχολικού έτους 1953 -1954, όπου δείχνει τα μαθήματα που δυσκόλευαν τους 
μαθητές και έμειναν  στάσιμοι. Πρώτο σε βαθμό δυσκολίας και στις δύο τάξεις έρχεται 

το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και ακολουθεί εκείνο των μαθηματικών. 
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Διδασκόμενα μαθήματα 
βαθμοί – συσχέτιση βαθμών με το φύλο 
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Γράφημα που απεικονίζει τους μαθητές της Α΄ & Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Βρασνών, σχολικού έτους 1953 -1954, όπου δείχνει τον Μ.Ο. βαθμών ανά μάθημα και ανά 

φύλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα κορίτσια υπερτερούν έναντι των αγοριών σε όλα  
τα μαθήματα εκτός των Μαθηματικών και της Γυμναστικής.  Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον 

διότι στο τέλος του προγράμματος μετά από τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων 
διαπιστώσαμε, ότι αυτό αλλάζει υπέρ των αγοριών όσο προχωρούν στις τάξεις. 
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Γράφημα που απεικονίζει τους μαθητές της Α΄ & Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Βρασνών, σχολικού έτους 1953 -1954 και δείχνει τις ηλικίες που φοιτούσαν  

στις 2 τελευταίες τάξεις. Βλέπουμε λοιπόν, ότι από την Α’ τάξη 16 μαθητές ήταν 6 ετών,  
7 ήταν 7 ετών και  2 ήταν 8 ετών. Αντίθετα στη Β’ τάξη βλέπουμε 20 μαθητές ήταν  
7 ετών,  5 ήταν 8 ετών και 2 ήταν 9 ετών.  Η διαφορά που παρατηρούμε οφείλεται,  

ότι την εποχή εκείνη πολλοί μαθητές επαναλάμβαναν την τάξη. 
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Eπαγγέλματα Μαθητών Α΄ & Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βρασνών,  
σχολικού έτους 1953 -1954 
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Γράφημα που απεικονίζει τους μαθητές της Α΄ & Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Βρασνών, σχολικού έτους 1953 -1954 και δείχνει τα επαγγέλματα των μαθητών που 

φοιτούσαν στις δύο τελευταίες τάξεις. Έχουμε λοιπόν από τους 52 μαθητές, οι 39 είχαν 
πατέρα γεωργό, οι 9 είχαν κτηνοτρόφο, ο ένας σαγματοποιό, ένας είχε πεταλωτή και 

δύο μαθητές ήταν ορφανοί από πατέρα. Από τα παραπάνω επαγγέλματα, σήμερα 
κανένα δεν ασκείται στην περιοχή των Βρασνών. 

  
  

  
 

Εικόνες του χθες… Βρασνά Θεσσαλονίκης! 
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Τιτίκα Σαρηπαπαζήδου στην αυλή  
του Δημοτικού Σχολείου το έτος 1970.  

 Βαλαβάνης Γεώργιος στην αυλή  
του Σχολείου Βρασνών στην επέτειο  

της 25ης Μαρτίου το 1965. 
 

  

 
 

Η Μαρία Ζαφειρίου φουρνίζει ψωμί σε πέτρινο φούρνο στις 05/03/1962. 
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H Μανωλούδη Αθανασία, τρίτη από αριστερά στις γυμναστικές επιδείξεις  
στο τέλος του σχολικού έτους στο προαύλιο χώρο.  1970  

  

 
 

Ο Μπάρτζας Γεώργιος, μαθητής της ΣΤ’ τάξης του δημοτικού σχολείου Βρασνών,  
στις γυμναστικές επιδείξεις που γινόταν στο τέλος του σχολικού έτους  

στον προαύλιο χώρο του σχολείου. 1968 
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Οι μαθητές της Α΄ & Β΄  τάξης του δημοτικού σχολείου Βρασνών  
με την αγαπημένη τους δασκάλα κυρία Εύα στην αυλή του σχολείου το έτος 1967 

  

  

 
 

Αναμνηστική φωτογραφία της Στ’  τάξης του Δημοτικού Βρασνών,  
μπροστά στην κεντρική είσοδο του σχολείου το έτος 1972 
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Η Κυπαρίσση Αγγελική μαζί με άλλα παιδιά των Βρασνών 
έχουν βγάλει βόλτα ένα μικρό γαϊδουράκι.  Βρασνά Θεσσαλονίκης το έτος 1975 

 

 
 

Γυμναστικές επιδείξεις από τις μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βοΐου 
Κοζάνης το σχολικό έτος 1963. Πρώτη αριστερά η  Κατερίνα Διαμαντή. 
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Η Κατερίνα Διαμαντή  απαγγέλει ποίημα 
έξω από το Δημοτικό Σχολείο το 1957 

 

Παρέλαση των μαθητών του  Δημοτικού 
Σχολείου Βρασνών για την εθνική γιορτή 

της 25ης Μαρτίου  το έτος 1962 
 

 

                  
 

Η Μανωλούδη Αθανασία μαθήτρια                 
της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 

Βρασνών, στην τελετής λήξης                          
του σχολικού έτους στο προαύλιο                    
της Εκκλησίας του χωριού.  1972 

Ο σχολικός κήπος του Δημοτικού Σχολείου 
Βρασνών. 1965  
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ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ 
  

Το Λαογραφικό Μουσείο το οποίο στεγάζεται στο παλιό ιστορικό 
σχολείο των Βρασνών, μαζί με τη Βιβλιοθήκη,  το Πολιτιστικό Κέντρο και την 
έκθεση ορυκτών πετρωμάτων και κρυστάλλων.  

Ο Βυζαντινός Πύργος Βρασνών, ο οποίος χρονολογείται από τις αρχές 
του 15ου αιώνα, στην εποχή των Παλαιολόγων  

Ο Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου με το ιστορικό κα-
μπαναριό κτισμένο το 1846, στην τοιχοποιία του ενσωματώθηκαν ρωμαϊκά 
ταφικά ανάγλυφα.  

Οι πέτρινες οικίες παραδοσιακής μακεδονικής αρχιτεκτονικής.  
Οι κρήνες (βρύσες) του χωριού.  
Το σπήλαιο των Βρασνών "Δρακότρυπα": είναι ένα μικρό σε μέγεθος 

σπήλαιο, που αποτελείται από τρεις θαλάμους, οι οποίοι επικοινωνούν με-
ταξύ τους. Πλήθος εντόμων εγκαταβιούν στο σπήλαιο, μεταξύ των οποίων 
και το ενδημικό είδος Acanthopetalum chalkidicense, ενώ εντοπίζονται και 
αποικίες τριών ειδών νυχτερίδων, που απειλούνται με εξαφάνιση. Η περιοχή 
προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις για το περιβάλλον.  

Ο Αρχαιολογικoς χώρος περιοχής "Τρυπημένη Πέτρα": φρουριακό οικο-
δόμημα πεντάπλευρου σχήματος, με αμυντικούς πύργους, αποθηκευτικούς 
χώρους και ελαιοτριβείο. Στην εσωτερική ΒΑ γωνία του φρουριακού συ-
γκροτήματος των Βρασνών, ανασκάφτηκε ένα ελαιοτριβείο. Ο χώρος προσ-
διορίστηκε αμέσως από τον εξοπλισμό του με ένα μεγάλο λίθινο τραπητή 
(trapetum) επάνω από έναν αγωγό, τον κεντρικό αγωγό του κτιρίου για την 
απαγωγή των αποβλήτων από την επεξεργασία των καρπών της ελιάς έξω 
από το συγκρότημα, καθώς και από μια μεγάλη ποσότητα θραυσμένων 
ελαιοπυρήνων στον αμέσως προς τα νότια χώρο.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1846
https://el.wikipedia.org/wiki/1846
https://el.wikipedia.org/wiki/1846
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ 

 
Ευδοκία Χριστίδου 

evdchri@gmail.com 
 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Γ΄ Τάξη: ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ, ΓΟΥΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΖΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΑΘΑ-

ΝΑΣΙΑ, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΝΕΣΤΟΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ 

ΑΝΤΕΛΑ, ΠΑΠΑΓΕΡΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΛΟΥΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ, ΤΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ, ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

     Στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Σχολείο Νέων Βρασνών οι εκπαι-
δευτικοί του σχολείου, Οικονόμου Παρασκευή, Χριστίδου Ευδοκία και Κούρ-
της Σταύρος,  που συμμετέχουν στο Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα με τίτλο «Οι μαθητές του σχολείου ανακαλύπτουν και μελετούν την 
τοπική τους ιστορία»,  συνεργάστηκαν, και αποφάσισαν από κοινού να 
μελετήσουν από τα αρχεία του σχολείου των Βρασνών, το Μαθητολόγιο και 
τον Γενικό έλεγχο του σχολικού έτους 1953-1954, όλων των τάξεων.  
 

Κριτήρια επιλογής αυτού του σχολικού έτους 
• η περίοδος αυτή περιλαμβάνει τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μέσα στην 

κατοχή και έχει  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  η επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών  

• οι περισσότεροι από αυτούς τους «μαθητές» είναι στη ζωή, είναι 
συγγενικά πρόσωπα των μαθητών μας και είναι εύκολο να έχουμε τις 
μαρτυρίες τους.  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 

• Η Α΄ τάξη με τη δασκάλα της, Οικονόμου Παρασκευή, θα ασχοληθούν με  
τους μαθητές των Α΄& Β΄ τάξης του σχολικού έτους 1953-1954.  



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ωραιοκάστρου και Βόλβης 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

102 

• Η Γ΄τάξη με τη δασκάλα της, Χριστίδου Ευδοκία, θα ασχοληθούν με τους 
μαθητές των Γ’  &  Δ’  τάξεων του σχολικού έτους 1953-1954.  

• Η Δ’  τάξη με τον δάσκαλο της, Κούρτη Σταύρο, θα ασχοληθούν με   τους 
μαθητές των Ε΄& ΣΤ΄ τάξεων του σχολικού έτους 1953-1954.  

     Στις 17 Δεκεμβρίου 2019,  έγινε συνάντηση με τους γονείς των παραπάνω 
τάξεων για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, το οποίο αναρτήθηκε και  
στην ιστοσελίδα του σχολείου:  
 

https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/                                                                               
quot-diepistimonikoekpaideytiko-programma-quot/ . 

 

  Οι γονείς ενημερώθηκαν για τους στόχους του προγράμματος, τους 
φορείς που συμμετέχουν και το υποστηρίζουν, για το χρονοδιάγραμμα και 
την παρουσίαση του προγράμματος.  
       Στο τέλος της ενημέρωσης και παρουσίασης του προγράμματος 
υπέγραψαν «Υπεύθυνη Δήλωση» για τη συμμετοχή του παιδιού τους στο 
πρόγραμμα αυτό.  
  

Λίγα λόγια για τα Βρασνά- Νέα Βρασνά  
 

 
  

Τα Βρασνά είναι χωριό στο ανατολικό τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης 
στη Μακεδονία, ανήκει στον Δήμο Βόλβης και μαζί με τα Νέα Βρασνά και τα 
Παλιάμπελα αποτελούν την Τοπική Κοινότητα Βρασνών. Εκκλησιαστικά 
υπάγονται στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.  

Αναπτύσσονται αμφιθεατρικά σε μια καταπράσινη πλαγιά, στους 
πρόποδες των Κερδυλλίων και είναι ένας πανέμορφος οικισμός, με παρα-
δοσιακό χαρακτήρα, που σε ταξιδεύει στο παρελθόν και σε μαγεύει με το 
φυσικό πλούτο που τον περικλείει.  

https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20quot
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20quot
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20quot
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://blogs.sch.gr/dimnvras/2019/10/19/quot-diepistimoniko-ekpaideytiko-programma-quot/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%B2%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%B2%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%B2%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9D%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9D%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9D%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
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Στα μέσα του 20ού αιώνα με την άνθηση του παραθαλάσσιου τουρισμού 
οι κάτοικοι των Βρασνών μετακινήθηκαν στην παραλία και ίδρυσαν τον 
οικισμό των Νέων Βρασνών. Οι κάτοικοι του οικισμού περιλαμβάνουν και 
ανθρώπους από την ευρύτερη Βόρεια Ελλάδα που έφτιαξαν τις παραθερι-
στικές τους κατοικίες.  

Η συνολική έκταση των Βρασνών ανέρχεται σε 26.800 στρέμματα από 
τα οποία 4.300 στρέμματα είναι καλλιεργήσιμα χωράφια, 600 στρέμματα 
δάση, 9.270 στρέμματα βοσκοτόπια και 12.630 στρέμματα γυμνές εκτάσεις. 
Το κλίμα του χωριού είναι εύκρατο μεσογειακό.  

Υπάρχουν δύο υποθέσεις για την προέλευση του ονόματος «Βρασνά»:  

 Στην αρχαιότητα ο θεός Διόνυσος χαρακτηριζόταν και Βρόμιος (πατα-
γώδης, θορυβώδης) και θεωρούνταν ως θρακικός θεός και ο Βρομίσκος 
θρακικό χωριό. Είναι γνωστό ότι στην αρχαιότητα πολλές πόλεις 
έπαιρναν το όνομά τους από ονόματα θεών, πράγμα το οποίο έγινε και 
στην περίπτωση του Βρομίσκου. Επίσης, από τεύχος της Εταιρείας Μα-
κεδονικών Σπουδών αναφέρεται ότι η Βρεα ( Βισαλτική πόλη) ταυτί-
ζεται με το σημερινό χωριό Βρασνά. Στα έγγραφα του 1300 το χωριό 
αναφέρεται με τον όρο Βραστά. Σήμερα έχει επικρατήσει το όνομα 
Βρασνά.   

 Η ονομασία Βρασνά προήλθε από τον Σπαρτιάτη στρατηγό Βρασίδα. Ο 
σπουδαίος αυτός στρατηγός όταν πολιορκούσε την Αρχαία Αμφίπολη 
το 412 π.Χ. στρατοπέδευσε κοντά στην περιοχή των Βρασνών και μά-
λιστα υπάρχουν πληροφορίες πως έχτισε έναν πύργο στα Βρασνά, ο 
οποίος υπάρχει μέχρι και σήμερα. Επίσης, γίνεται αναφορά και για την 
τέλεση των «Βρασιδίων», γιορτών προς τιμήν του Σπαρτιάτη στρατηγού 
Βρασίδα.  

  
 Η ζωή στα Βρασνά αρχίζει από την εποχή του Χαλκού όπου έχουμε δύο 
οικισμούς στην περιοχή των Βρασνών (στη θέση Πετροβούνι και στη θέση 
Αλαμάνα) και την εποχή του Σιδήρου, όπου υπάρχουν τρεις οικισμοί.  

Την Αρχαϊκή εποχή έχουμε έναν οικισμό ο οποίος ονομαζόταν Βρο-
μίσκος ή Βορμίσκος. Από τον Θουκυδίδη πληροφορούμαστε ότι στην παρα-
κείμενη περιοχή της Αρέθουσας πέθανε ο Ευριπίδης.  

Σαν αιτία θανάτου αναφέρονται:  
Ότι κατεσπαράχθει από σκυλιά (κυνοσπάρακτος γέγονε…) Ότι σκοτώ-

θηκε από γυναίκες λόγω της συγγραφής των «ΒΑΚΧΩΝ»  
Ότι πέθανε από γεράματα.  
Οι Βάκχες γράφτηκαν στο χώρο Μπουγάζι, που τον διατρέχει ο Ρήχιος 

ποταμός, εκεί πρέπει να εμπνεύστηκε και να έγραψε και τον «Αρχέλαο» για 
να ευχαριστήσει το βασιλιά Αρχέλαο για τη φιλοξενία του στην Πέλλα.  
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  Ο Ευριπίδης επέλεξε την περιοχή των Βρασνών σαν τόπο αυτοεξορίας 
λόγω της φυσικής ομορφιάς του τόπου και του γεγονότος ότι ο Βρομίσκος 
ήταν στην Αττικοδηλιακή συμμαχία και σίγουρα θα είχε φρουρά Αθηναίων 
και επαφές με Αθηναϊκά εμπορικά πλοία για να μαθαίνει νέα από τον 
Αισχύλο, το Σοφοκλή και τους λοιπούς συναδέλφους του.  
 Την Κλασσική, τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή εποχή έχουμε πολλούς 
μικρούς και μεγάλους οικισμούς καθώς επίσης και δύο φρούρια.   
 Το ένα στη θέση Δραγασιά (από μαρτυρία του Ηρόδοτου) είναι το 
Αρτεμίσιο φρούριο, το οποίο διατηρεί στο κέντρο του και βωμό.  
 Το άλλο στη θέση Τρυπημένη Πέτρα όπου και βρέθηκε μαρμάρινη 
πλάκα με νότες, σημαντικότατο εύρημα για τη μοναδικότητά του, καθώς 
επίσης και ένα ελαιοτριβείο.  
 Από τα Βρασνά πέρασε ο στρατηγός των Σπαρτιατών Βρασίδας όταν 
πήγε να καταλάβει την Αμφίπολη.  
 Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας εγκαθίστανται στην περιοχή 
νομάδες Τουρκομάνοι Γιουρούκοι, οι οποίοι ίδρυσαν πολλούς οικισμούς. Οι 
τουρκικές αρχές ήταν γενικά ανεκτικές με τον υπόδουλο ελληνικό πληθυ-
σμό, ο οποίος όμως αντιμετώπιζε προβλήματα με τις επιδρομές των Γιου-
ρούκων, γεγονός που μαρτυριέται από σουλτανικό φιρμάνι του 1695.  
 Η περιοχή απελευθερώθηκε από τον οθωμανικό ζυγό κατά τον Α' 
Βαλκανικό Πόλεμο και περιήλθε στην Ελλάδα με τη Συνθήκη του Λονδίνου. 
Μετά την απελευθέρωση τα Βρασνά ήταν ένας από τους κύριους χριστια-
νικούς οικισμούς, τα οποία το 1918 έφθασαν να αποτελούν έδρα ευρύτερης 
Κοινότητας του Στρυμονικού Κόλπου.  
 

Σπήλαιο Δρακότρυπα  
 

Σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό των Βρασνών, στον δρόμο για 
την περιοχή που παλαιοί ονομάζουν Κακιά Σκάλα και στις παρυφές ενός 
λόφου, στην κορυφή του οποίου υπάρχουν απομεινάρια ενός πυροβολείου 
που χρησιμοποιούνταν σε καιρούς πολέμου, βρίσκεται το σπήλαιο Δρακό-
τρυπα. Ένα μικρό σε μέγεθος σπήλαιο το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο επι-
στημονικό ενδιαφέρον σχετικά με τον τρόπο σχηματισμού και εξέλιξής του.  

Η Δρακότρυπα αποτελείται από τρεις θαλάμους, οι οποίοι επικοινωνούν 
μεταξύ τους μέσω μικρών και στενών διόδων. Ο μεγαλύτερος από τους 
θαλάμους είναι αυτός στον οποίο παρατηρείται ο πιο αξιόλογος διάκοσμος. 
Ο λιθωματικός διάκοσμος δείχνει την παρουσία ασβεστολιθικών πετρω-
μάτων, που διαβρώθηκαν κατά το παρελθόν.  

Στο εσωτερικό του σπηλαίου βρίσκουν καταφύγιο, αιώνες τώρα, μεγάλο 
πλήθος νυχτερίδων, στις οποία οφείλεται το παχύ στρώμα γουανό που 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Δημοτικό Σχολείο Nέων Βρασνών 

 

105 

υπάρχει στο δάπεδο. Τα οστά που βρέθηκαν μέσα στο σπήλαιο είναι 
σκελετικά υπολείμματα, πιθανώς ιστορικών χρόνων. Στον πρώτο θάλαμο 
βρέθηκαν οστά ανθρώπου, ενώ στον δεύτερο θάλαμο βρέθηκαν οστά κα-
τσίκας και περιασβεστωμένα οστά χοίρου.  

 
Οχυρό Βρασνών  

 

Εντός του οικισμού των Βρασνών, ψηλά στους πρόποδες των Κερδυλ-
λίων, ο επισκέπτης του χωριού μπορεί να συναντήσει έναν Βυζαντινό πύργο 
που χρονολογείται από τις αρχές του 15ου αιώνα. Χτίστηκε από το στρατηγό 
Βρασίδα στην πορεία του προς την Αμφίπολη. Βρίσκεται μέσα στον 
αυλόγυρο του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και μάλιστα η νότια 
πλευρά του πύργου συνορεύει με την βόρεια τοιχοποιία του ναού.   

Είναι κατασκευασμένος από πολύσχημες και πολύχρωμες πέτρες, που 
συλλέχθηκαν από την περιοχή, με μικρή χρήση τούβλων και ασβεστο-
κονιάματος. Στη σημερινή του μορφή διατηρείται σε σχετικά καλή κατά-
σταση μόνο ο ισόγειος χώρος του, ενώ από τον πρώτο όροφο διατηρούνται 
τμήματά του.  

 
Τα Καμίνια των Βρασνών  

 

Καμίνι είναι η κατασκευή ή η εγκατάσταση στην οποία αναπτύσσεται 
πολύ δυνατή θέρμανση για το λιώσιμο μετάλλων, την ασβεστοποίηση λίθων, 
την απανθράκωση ξύλων και για το ψήσιμο πλίνθων και κεράμων. Συνήθως 
τα καμίνια ή διαφορετικά οι κάμινοι είναι κατασκευές περίκλειστες, φρεα-
τοειδείς με πυρίμαχα υλικά όπου με διάφορες τεχνικές στον ερμητικά κλει-
στό εσωτερικό τους χώρο αναπτύσσονται ισχυρότατες θερμοκρασίες. Για 
την ασφαλή τους θερμομόνωση, κατασκευάζονταν σε μεγάλες εσοχές του 
εδάφους, ενώ τα εσωτερικά τους τοιχώματα καλύπτονταν από παχύ 
στρώμα ψημένου πηλού (μέλαγκα) ή με τοιχοποιία από πέτρα και αρμολό-
γηση από κοκκινόχωμα.  

Η χρονολογία κατασκευής τους είναι άγνωστη αφού μέχρι σήμερα δεν 
έχει γίνει επιμελής και λεπτομερειακή τους διερεύνηση. Τα περισσότερα από 
αυτά βρίσκονται στην περιοχή του Πετροβουνίου, η οποία είναι πλούσια σε 
ασβεστολιθικά πετρώματα για την παραγωγή πέτρας ασβέστη. Στη 
Δραγασιά και στις Κόκκινες Πέτρες, λόγω ύπαρξης κοκκινοχώματος, υπήρ-
χαν καμίνια για το ψήσιμο πλίνθων και κεράμων.  

Η συνηθισμένη καύσιμη ύλη που χρησιμοποιούνταν για την ισχυρή θέρ-
μανση των καμινιών ήταν το ξύλο από πουρνάρια, που υπήρχε άφθονο στη 
γύρω περιοχή.  
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Καταπληκτικά μονοπάτια οδηγούν στα περισσότερα καμίνια εκτός από 
λίγα στα οποία η πρόσβαση είναι μάλλον δύσκολη, λόγω της θέση τους και 
της πυκνής βλάστησης.  

Στα Βρασνά υπάρχουν αρκετοί θρησκευτικοί χώροι με σημαντικότερο 
την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που είναι αφιερωμένη και στον 
Άγιο Γεώργιο.  

 Η εκκλησία χτίστηκε το 1940 όμως λόγω της ασταθούς κατασκευής 
γκρεμίστηκε και ξαναχτίστηκε το 1965.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και κάποια εξωκλήσια μέσα στο χω-
ριό, όπως αυτό της Αγίας Παρασκευής και των Αγίων Αναργύρων και του 
Αγίου Αντωνίου.  

Οι κάτοικοι των Βρασνών αν και δε ζουν μακριά από τη θάλασσα ασχο-
λούνται περισσότερο με τη κτηνοτροφία και τη γεωργία. Πολλοί από αυτούς 
χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα τις παλιές μεθόδους σποράς και θερί-
σματος. Όσον αφορά τη γεωργία, οι Βρασνιώτες καλλιεργούν κυρίως ελιές, 
καθώς το έδαφος είναι πολύ γόνιμο. Επίσης, η ρίγανη, τα αμπέλια και το σι-
τάρι αποτελούν κύριες ασχολίες. Κάθε σπίτι έχει αυλή και κήπο όπου καλ-
λιεργούνται διάφορα φυτά και δέντρα, όπως ροδιές.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετοί κάτοικοι του χωριού εργάζονται με-
μονωμένα ως κτηνοτρόφοι αφού μέρος της αυλής και των κήπων τους είναι 
διατεθειμένο για κότες ή πρόβατα. Φυσικά, κάποιοι ασκούν ως επάγγελμα 
την κτηνοτροφία, βοσκώντας πρόβατα, κατσίκες και αγελάδες. Τέλος, πολ-
λοί κάτοικοι εργάζονταν ως χτίστες και οικοδόμοι.  

Στα Βρασνά λειτουργούσε ένα Δημοτικό Σχολείο με μαθητές του χω-
ριού, που ήταν περίπου 100. Στο σχολείο φοιτούσαν και αγόρια και κορίτσια. 
Πλέον το σχολείο έχει κλείσει, αφού ο πληθυσμός του χωριού έχει μεταφερ-
θεί στα Νέα Βρασνά, τον απόγονο των Βρασνών, και λειτουργεί ως πολι-
τιστικός σύλλογος των Βρασνών.   

Οι άντρες φορούσαν μακριά εσώρουχα και παντελόνια που ήταν 
φαρδιά προς τα πάνω και στενά κάτω χαμηλά στο πόδι, τις γνωστές βράκες. 
Από πάνω φορούσαν φανελένια πουκάμισα και χοντρό γιλέκο, συνήθως 
μαύρο. Στη μέση φορούσαν φαρδύ ζωνάρι και στο κεφάλι τραγιάσκα. Οι 
κάλτσες τους ήταν μάλλινες και μακριές ως το γόνατο και φορούσαν παπού-
τσια από λάστιχο.  

Οι γυναίκες φορούσαν μεσοφόρια και από πάνω μακριά, χοντρά, υφα-
ντά φουστάνια, τις λεγόμενες φουστάνες. Καθημερινά φορούσαν σκουρό-
χρωμες φουστάνες, ενώ τις Κυριακές και στις γιορτές φορούσαν γυαλιστερές 
και πολύχρωμες. Στη μέση φορούσαν κεντημένες ποδιές και στο κεφάλι τσε-
μπέρια με ή χωρίς κρόσια. Τα μάλλινα και χοντρά ρούχα που φορούσαν 
άντρες και γυναίκες τα έλεγαν «τσούκνες».  
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 Ψηλά στο χωριό εκεί που είναι τώρα χτισμένο το υδραγωγείο υπήρχε 

μία πλούσια πηγή που άφηνε τα νερά της να τρέχουν ελεύθερα. Η τοποθεσία 

ονομαζόταν όπως και τώρα Μουτσάρα. Οι κάτοικοι πίστευαν πως το νερό το 

φύλαγε ένα στοιχειό, που επειδή εξουσίαζε το νερό το ονόμασαν «Νεράιδα». 

Το στοιχειό αυτό είχε δέσει με όρκο τους κατοίκους, κάθε χρόνο τα Θεοφά-

νια να θυσιάζουν ένα ζώο για να γευθεί αίμα και να αφήσει τα νερά να τρέ-

ξουν. Στη θυσία έπαιρνε μέρος και η εκκλησία του χωριού. Το σφαγμένο ζώο 

μοιραζόταν στις οικογένειες του χωριού. Το έθιμο αυτό καταργήθηκε το 

1940.  

 Οι Βρασνιώτες πιστεύουν και στους καλικάντζαρους οι οποίοι βγαίνουν 

την παραμονή των Χριστουγέννων και αρπάζουν ανθρώπους. Για να μην 

πάθουν κακό λούζονται την Παραμονή των Χριστουγέννων και μετά ως τη 

γιορτή των Φώτων δεν ξαναλούζονται. Μόνο μετά τα Φώτα όταν τα νερά 

αγιασθούν, τότε λούζονται με το σαπουνόνερο και κυνηγάνε με αυτό τους 

καλικάντζαρους να φύγουν.   

 Τα βρέφη όταν τα δει κάποιος τα φτύνει για να μην τα ματιάξει. Όταν 

ένα βρέφος έχει μία αδιόρατη μπλε γραμμούλα στη βάση της μύτης, 

πιστεύουν πως ματιάζεται εύκολα.   

 

Κόλντα - Κόλνταααααααα  

Προπαραμονή Χριστουγέννων μόλις σημάνει η καμπάνα για τον 

εσπερινό τα παιδιά των Βρασνών και των Νέων Βρασνών ξεχύνονται στους 

δρόμους των χωριών  με την κόλντα στο χέρι και χτυπάνε τα πλατύσκαλα 

όλων των σπιτιών τραγουδώντας:  

Κόλντα - κόλντα, δωμ' θειά καρύδια  

μη σου σπάσ' τα κεραμίδια.   

Δωμ' κι άλλα, μη σου σπασ' τη σκάλα δωμ' κι άλλα,  

μη σου σπασ' τη κεφάλα.   

Κόλιντα και μόλιντα κι η σαρακουτίνα  

τρείς χριλιάδες πρόβατα κι άλλα τόσα γίδια.   

Δωμ' θειά καρύδια μη σου σπασ' τα κεραμίδια  

δωμ' φουντούκια μη σου σπασ' τα σεντούκια.  

 Η νοικοκυρά με χαρά ακούει τους μικρούς ακίνδυνους επαναστάτες και 

προσφέρει η κάθε μια ότι έχει. Πορτοκάλια, καρύδια, μήλα, σοκοφρέτες, 
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γαριδάκια, καραμέλες, σοκολάτες, και ανακατεμένα μέσα στον τουρβά 

βαραίνουν ευχάριστα τον κάτοχο τους.    

Ένα έθιμο που οι κάτοικοι των Βρασνών και των Νέων Βρασνών 

διατήρησαν στο χρόνο με πολύ σεβασμό και αγάπη, γιατί φέρνει γούρι στα 

σπίτια και στην ουσία συμβολίζει την ευημερία μετά την νηστεία των 

σαράντα ημερών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις κόλντες παραδοσιακά τις κατασκευάζει ο 

παππούς ή ο πατέρας από ξύλο ελιάς και σκαλίζει επάνω τους διάφορα σχή-

ματα.  

Προτού καλά - καλά σβήσει η χαρά της γέννησης του Χριστού μας, άλλη 

μια χαρά περιμένει τα παιδιά των Βρασνών και των Νέων Βρασνών.   

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και αφού σημάνει η καμπάνα πάλι για τον 

εσπερινό τα παιδιά κρατώντας ένα κλαδί ελιάς Καραβασιλάνε και εύχονται 

σε όλα τα σπίτια:  

Γειά Χαρά Γειά Χαρα Καραβασίλααααααααα  

Πουλά αρνούδια  

Πουλά κατσικούδια  

Και πουλά μπερεκιέτ κιέτ κιέτιααααα!!!   

 Και οι ντουρβάδες γεμίζουν.  

Το βράδυ κουρασμένα από το κρύο του Δεκέμβρη μαζεύονται γύρω από 

το τζάκι. Εκεί τους περιμένει ένα ωραίο παιχνίδι:   

Από το κλαδί της ελιάς που είχαν, κόβουν φύλλα ένα για κάθε μέλος της 

οικογένειας και ένα-ένα τα ρίχνουν στη φωτιά. Αν το φύλλο προτού καεί, πη-

δήσει, τότε πιστεύουν πως αυτός για τον οποίο κόπηκε αγαπά την εργασία. 

Εάν όμως το φύλλο καεί αμέσως, τότε χαρακτηρίζεται σαν τεμπέλης.  

 Το έθιμο αυτό διατηρήθηκε από τους κατοίκους των Βρασνών και των 

Νέων Βρασνών και αποτελεί μια ευχή:  

"Ο νέος χρόνος να φέρει πολλά αγαθά στα σπίτια". 

   

Λαζαρίτικα Τραγούδια   
 

 Στα Βρασνά και τα Νέα Βρασνά το πρωί του Σάββατου του Λαζάρου, τα 

κορίτσια με ένα καλάθι στολισμένο με άνθη στο χέρι γυρνάνε και τρα-

γουδούν τα Λαζαρίτικα τραγούδια. Αν σας επισκεφθούν θα πρέπει να τους 

δώσετε αυγά, λεφτά και την ευχή σας!!!  
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Ήρθε ο Λάζαρος  

Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάγια  

Ήρθε η Κυριακή που τρων΄ τα ψάρια  

Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι  

Ήρθ΄ η μάνα σου από την πόλη  

Σου ΄φερε χαρτί και κομπολόϊ  

Γράψε Θόδωρε, γράψε Δημήτρη  

Γράψε Λεμονιές και Κυπαρίσσι  

Οι κοτούλες μας αυγά γεννούνε  

Δως΄και μας ένα να τα χαρούμε.  

 

Χελιδόνα  
 

Την 1η Μαρτίου οι ξυλουργοί του χωριού κατασκεύαζαν ένα ξύλινο χελιδόνι 

και τα παιδιά το γυρνούσαν στο χωριό σε κάθε σπίτι, ζητούσαν αυγά και 

τραγουδούσαν:   

«Μάρτη Μάρτη μου καλέ και Απρίλη χιοναρέ.  

Ο Απρίλης έφτασε δεν είναι μακρύς.  

Σήκω εσύ νοικοκυρά να μας δώσεις 5 αυγά  

και άλλα τόσα την πασχαλιά».   

 

Πατλαγκίτσι  
 

 Ήταν ένας σωλήνας που τον κατασκεύαζαν τα παιδιά από ένα φυτό που 

λεγόταν «νεροβούζι». Από αυτό αφαιρούσαν το εσωτερικό και τοποθε-

τούσαν μέσα ένα εφαρμοστό ξύλο μέχρι τη μέση. Στη συνέχεια έπαιρναν ένα 

κουκούτσι κέδρου και το πίεζαν με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί. Όποιο παιδί 

κατάφερνε να το πάει πιο μακριά ήταν και ο νικητής.    

 

Τσιλίκι  
 

Τα παιδιά έπαιρναν ένα ξύλο και το έκοβαν και από τις δύο μεριές λοξά και 

με μία βέργα όπως ήταν κάτω στο έδαφος το χτυπούσαν με δύναμη έτσι 

ώστε να εκτοξευθεί για να δουν ποιο θα πάει πιο μακριά.  
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Κατρακύλι  
 

Τα μικρά παιδιά έπαιρναν σιδερένιες ρόδες, που χρησιμοποιούνταν ως 

στηρίγματα για βαρέλια και μετά φτιάχνανε ένα μακρύ, σιδερένιο γάντζο, 

από τον οποίο γάντζωναν τη ρόδα και την κατρακυλούσαν τρέχοντας μέσα 

στο χωριό.  

 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

 Σκοπός του διεπιστημονικού προγράμματος είναι η ανάδειξη της 

τοπικής ιστορίας από τα ίδια τα παιδιά μέσα από τη μελέτη των αρχείων του 

σχολείου τους.  

 

Στόχοι  

 Διερεύνηση της ιστορίας του χωριού εντοπίζοντας και μελετώντας τα 

αρχεία του σχολείου.  

 Γνωριμία με επαγγέλματα του παρελθόντος.  

 Γνωριμία με τα διδακτικά αντικείμενα εκείνης της εποχής.  

 Σύγκριση βαθμών της εποχής εκείνης με την σημερινή.  

 Εξοικείωση με τα είδη του γραπτού λόγου.  

 Συλλογή  πληροφοριών.  

 Εξαγωγή συμπερασμάτων, απεικόνιση με ραβδογράμματα .  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

 Οι μαθητές εργάστηκαν με τη μέθοδο project που βασίζεται στην ομαδο-

συνεργατική διαδικασία και μάθηση.   

 Αφού συγκέντρωσαν στοιχεία από το μαθητολόγιο και τον γενικό έλεγ-

χο του σχολικού έτους 1953-1954 από το αρχείο του σχολείου, τα επεξερ-

γάστηκαν, κατέγραψαν τις πληροφορίες και τις ταξινόμησαν. Πήραν συνε-

ντεύξεις από τους παππούδες τους  και συγκέντρωσαν φωτογραφίες από τα 

σχολικά τους χρόνια και γεγονότα καθημερινής ζωής.  
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ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 

Σύνδεση με τη γλώσσα μέσα από τα ερωτηματολόγια, τη διερεύνηση 

των αρχείων, την καταγραφή πληροφοριών, την εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Σύνδεση με τα μαθηματικά μέσα από τη δημιουργία γραφημάτων.  

Ανακαλύπτοντας την τοπική ιστορία συνδέεται με την ιστορία και μέσα 

από τη λαογραφία και τον λαϊκό πολιτισμό με τη μελέτη.  Και φυσικά μέσα 

από τη χρήση υπολογιστών με την πληροφορική.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

Ενημέρωση μαθητών και γονέων για το πρόγραμμα.  

Επίσκεψη στο χώρο του σχολείου όπου φυλάσσονται τα αρχεία από το 

σχολείο του παλιού χωριού των Βρασνών.  

Από το πλούσιο αρχείο αναζητήσαμε το μαθητολόγιο και τον γενικό 

έλεγχο της σχολικής χρονιάς 1953-1954.  

Φωτοτυπήσαμε τις σελίδες με τους μαθητές των Γ΄και Δ΄τάξεων από τα 

δύο βιβλία.  

(Εντύπωση προκάλεσαν στους μαθητές το μέγεθος των σελίδων, τα 

καλλιγραφικά γράμματα και η φθορά των βιβλίων. Ενθουσιασμός παρατη-

ρούνταν κάθε φορά που οι μαθητές έβρισκαν κάποιον με επίθετο ίδιο με το 

δικό τους και πολύ περισσότερο όταν ήταν συγγενής τους.)  

Ακολούθησε η καταγραφή του αριθμού των μαθητών κάθε τάξης συνο-

λικά και κατά φύλο.   

Από το μαθητολόγιο οι μαθητές κατέγραψαν τα επαγγέλματα των γο-

νέων των παιδιών.  

Από τον γενικό έλεγχο έγινε καταγραφή των μαθητών που προάγονται, 

απορρίπτονται, διακόπτουν τη φοίτηση συνολικά και κατά φύλλο.  

Οι μαθητές συσχέτισαν τα μαθήματα που διδάσκονταν οι παππούδες 

τους με τα δικά τους μαθήματα. Εντόπισαν όμοια μαθήματα, μαθήματα που 

διδάσκονται και στις μέρες μας με το ίδιο όνομα, μαθήματα που άλλαξαν 

όνομα αλλά και κάποια που δε διδάσκονται πια.  

Τέλος έγινε καταγραφή των βαθμών και αποτύπωσή τους με γραφικές 

παραστάσεις.  

Έγινε συσχετισμός του βαθμού και του φύλου των παιδιών.  

Συνεντεύξεις από παππούδες.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Ελάχιστοι μαθητές βαθμολογούνταν με άριστα.  

Οι μαθητές δε βαθμολογούνταν με γράμματα αλλά υπήρχε αριθμητική 

βαθμολογία.  

Μικρός αριθμός μαθητών διέκοπτε τη φοίτηση και απορρίπτονταν, 

κυρίως αγόρια.  

Πολλοί μαθητές παρακολουθούσαν μαθήματα σε τάξεις με μαθητές 

μικρότερης ηλικίας.  

Οι γονείς των παιδιών ήταν στην πλειοψηφία αγρότες.  

Δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά στην επίδοση αγοριών και κοριτσιών.  

Ήταν πολύ μικρή η υπεροχή των κοριτσιών.  

Εντύπωση προκάλεσαν στους μαθητές το μέγεθος των σελίδων, τα 

καλλιγραφικά γράμματα και η φθορά των βιβλίων.  

Ενθουσιασμός παρατηρούνταν κάθε φορά που οι μαθητές έβρισκαν 

κάποιον με επίθετο ίδιο με το δικό τους και πολύ περισσότερο όταν ήταν 

συγγενής τους.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ  
 

• Ο τόπος μας / Ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία .Γ΄τάξη γυμνασίου Αγίου 

Γεωργίου (Περιβαλλοντική Αγωγή 2012-2013)  

• Στρυμωνικός κόλπος/ Βαλαβάνης Γεώργιος του Ιωάννη.( Μορφωτικός 

πολιτιστικός σύλλογος Βρασνών)  

• Βρασνά και Νέα Βρασνά  (Πύλη Strymonikos Online)  

• Γραμματικόπουλος Χρήστος δάσκαλος 1962(topakas.me)  

• Βρασνά Θεσσαλονίκης  Βικιπαίδεια  

  

  

http://www.strymonikos.net/
http://www.strymonikos.net/
http://www.strymonikos.net/
http://www.strymonikos.net/
http://www.strymonikos.net/
http://www.strymonikos.net/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΘΕΜΑ:  
«Αριθμός μαθητών κάθε τάξης κατά φύλο 
Προαγωγή, απόρριψη, διακοπή φοίτησης» 

  

Τάξη  Αγόρια  Κορίτσια  
Προάγονται 

αγόρια  
Απορρίπτονται 

αγόρια  
Διέκοψαν 

αγόρια  
Προάγονται 

κορίτσια  
Απορρίπτονται 

κορίτσια  
Διέκοψαν 
κορίτσια  

Γ΄ 14 16 11 3 - 16 - - 

Δ΄ 11 14 9 1 1 13 - 1 
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΘΕΜΑ:  
«Διδασκόμενα μαθήματα - βαθμοί- 

συσχέτιση βαθμών με φύλο μαθητή» 
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Μέσος όρος βαθμών αγοριών Δ΄ τάξης σε κάθε μάθημα 
  

 
6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8

Θρησκευτικά

Ελληνική Γλώσσα

Γεωγραφία

Ιστορία

Φυσική Ιστορία

Ιχνογραφία

Καλλιγραφία

Χειροτεχνία

Ωδική

Γυμναστική

Μαθηματικά

 
  
  

 Μέσος όρος βαθμών κοριτσιών Δ΄ τάξης σε κάθε μάθημα 
 

7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8

Θρησκευτικά

Ελληνική Γλώσσα

Γεωγραφία

Ιστορία

Φυσική Ιστορία

Ιχνογραφία

Καλλιγραφία

Χειροτεχνία

Ωδική

Γυμναστική

Μαθηματικά

 
 

Τα κορίτσια έχουν καλύτερη επίδοση στα μαθήματα από τα αγόρια. 
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Μέσος όρος βαθμών αγοριών Γ΄ τάξης σε κάθε μάθημα 
 

4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8

Θρησκευτικά

Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Γεωγραφία

Ιστορία

Φυσική Ιστορία

Ιχνογραφία

Καλλιγραφία

Χειροτεχνία

Ωδική

Γυμναστική

 
  

  Μέσος όρος βαθμών κοριτσιών Γ΄ τάξης σε κάθε μάθημα 
 

5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8

Θρησκευτικά

Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Γεωγραφία

Ιστορία

Φυσική Ιστορία

Ιχνογραφία

Καλλιγραφία

Χειροτεχνία

Ωδική

Γυμναστική

 
 

Τα κορίτσια της Γ΄τάξης έχουν καλύτερη επίδοση στα μαθήματα από τα αγόρια . 
Η επίδοσή όμως τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών είναι χαμηλή. 

Το μάθημα στο οποίο τα κορίτσια είχαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ήταν η γλώσσα, 
ενώ τη χαμηλότερη επίδοση είχαν στην ιστορία, τη γεωγραφία και τη φυσική ιστορία.    

Για τα αγόρια το μάθημα με την καλύτερη επίδοση ήταν τα μαθηματικά  
(πιο χαμηλά από τα κορίτσια). Οι μαθητές της Δ΄τάξης είχαν ψηλότερη βαθμολογία από τους 

μαθητές της Γ΄τάξης.  Τα κορίτσια της Δ΄τάξης υπερέχουν. 
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Αριθμός μαθητών Δ΄ τάξης 
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Τα κορίτσια περισσότερα από τα αγόρια. 

 
Αριθμός μαθητών Γ΄ τάξης 
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Προαγωγή-απόρριψη-διακοπή φοίτησης Αγοριών Δ΄ Τάξης 
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 Προαγωγή-απόρριψη-διακοπή φοίτησης Κοριτσιών Δ΄ Τάξης 
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Προαγωγή-απόρριψη-διακοπή φοίτησης Αγοριών Γ΄ Τάξης 
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Προαγωγή-απόρριψη-διακοπή φοίτησης Κοριτσιών Γ΄ Τάξης 
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Προαγωγή Απόρριψη Διακοπή φοίτησης
 

  

Οι περισσότεροι μαθητές προάγονται. Απορρίπτονται αγόρια (μικρός αριθμός).  
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3o φύλλο εργασίας  
(Μαθητολόγιο) 

  
Επάγγελμα γονέων – ηλικία – τόπος γέννησης 

  
    

α/α Ηλικία 
μαθητών 

Τόπος γέννησης Επάγγελμα πατέρα 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  
  

  
 

25η Μαρτίου  -   Δημοτικό σχολείο Βρασνών 
 

 
 

Γυμναστικές επιδείξεις 1967 
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Σχολική γιορτή  / Δημοτικό σχολείο Βρασνών 
  
 

 
    

Φύτεμα καπνού / 1966  
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Οικογενειακή φωτογραφία Γάμος 1960  
 

 

 
 

Γυμναστικές επιδείξεις / 1967 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ωραιοκάστρου και Βόλβης 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

126 

 

 
 

 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

 
Ειρήνη Μαραγκού  

eirinimaragou@gmail.com 
 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Δ΄ Τάξη: ΑΛΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΤΕΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΟΦΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 

ΜΕΝΤΖΑΦΥΛΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ, ΓΡΟΥΤΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ--ΧΡΗΣΤΟΣ,   

ΜΕΝΤΖΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΧΛΗΒΑΝΗ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΑ, ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΣΕΪΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΙΤΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΟΥ-

ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,AL SHUMMRI KHALIFA 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 Κατά τα σχολικά έτη 2019-20 και 2020-21, το σχολείο μας συμμετείχε στο 
διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι μαθητές των Δημοτικών 
σχολείων περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης ανακαλύπτουν και μελετούν 
την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του 
τόπου τους». Συγκεκριμένα πήραν μέρος οι μαθητές/τριες των τμημάτων Β1΄, 
Β2΄, Δ1΄ και Δ2΄ του σχολείου μας καθοδηγούμενοι από τους/τις  εκπαι-
δευτικούς των αντίστοιχων τμημάτων.   
 Για την όσο το δυνατόν καλύτερη διερεύνηση των αρχείων του σχολείου 
μας και την ομαλή συνεργασία, οι μαθητές/τριες ανέλαβαν διαφορετικές 
χρονικές περιόδους των βιβλίων που βρέθηκαν στις αποθήκες του σχολείου 
μας. Η Δ΄ τάξη, αποτελούμενη από δύο τμήματα ανέλαβε την χρονική πε-
ρίοδο 1945-49, μελετώντας τα βιβλία  «Μητρώο» και  «Μαθητολόγιο» εκείνων 
των χρόνων. 
 Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες του Δ2΄ τμήματος παρά τις αντίξοες συν-
θήκες εγκλεισμού και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατάφεραν να εργα-
στούν τόσο ατομικά όσο και ομαδικά σε δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως 
διδασκαλίες, επιδεικνύοντας καλή διάθεση, συνεργασία και ενεργή εμπλοκή 
στη διαδικασία επεξεργασίας και εξαγωγής συμπερασμάτων από τα αρχεία 
του σχολείου μας, του φωτογραφικού υλικού και της συνέντευξης. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Ο σκοπός του προγράμματος διαχωρίζεται σε τρεις σημαντικούς πυ-
λώνες οι οποίοι επιμερίζουν και αλληλοσυμπληρώνουν τον κύριο σκοπό που 
είναι η διερεύνηση της τοπικής ιστορίας του τόπου μας μέσα από τη μελέτη 
και κατηγοριοποίηση των παλιών αρχείων του σχολείου μας, φωτογρα-
φικών αρχείων και μαρτυριών.  
 Συγκεκριμένα έχουμε: 
1. Δημιουργία ψηφιακών γενεαλογικών χαρτών των οικογενειών των 

μαθητών μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τη συλλογή και 
αποστολή προς επεξεργασία από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ΑΠΘ κι υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Λαμπρινού. 

2. Ανακάλυψη της τοπικής ιστορίας του Πενταλόφου μέσα από διερεύνηση 
των αρχείων του σχολείου. 

3. Άντληση πληροφοριών από μαρτυρίες- συνεντεύξεις καθώς και φωτο-
γραφικό υλικό, αλλά και παρουσίαση αυτού σε έκθεση φωτογραφίας με 
τη συνδρομή του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. 

 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 Όσον αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ2’ τμήματος του Δ.Σ. 
Πενταλόφου που ασχολήθηκαν με το εν λόγω πρόγραμμα, εντοπίζονται οι 
εξής επιμέρους στόχοι: 
 Να ανακαλύψουν την τοπική ιστορία τους μέσα από τη διερεύνηση 

αρχείων του σχολείου τους.  
 Να αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες από τη μελέτη και τον σχο-

λιασμό παλιών φωτογραφιών. 
 Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της συνέντευξης και να συλλέξουν 

πληροφορίες μέσω αυτής για την τοπική ιστορία. 
 Να ανακαλύψουν πληροφορίες του παρελθόντος και να τις συσχετίσουν 

με σημερινά δεδομένα του τόπου τους (π.χ. επαγγέλματα). 
 Να γνωρίσουν και να εργαστούν στα πλαίσια μιας έρευνας, χρησιμο-

ποιώντας εργαλεία και ψηφιακά μέσα. 
 Να αναπτύξουν δεξιότητες συλλογής, κωδικοποίησης και παρουσίασης 

δεδομένων. 
 Να εργαστούν ομαδικά για τη συλλογή δεδομένων και την εξαγωγή συ-

μπερασμάτων. 
 Να εργαστούν εξ αποστάσεως αξιοποιώντας τα παρεχόμενα εργαλεία 

της ψηφιακής πλατφόρμας Webex, προσαρμοσμένοι στα δεδομένα της 
συγκεκριμένης χρονικής στιγμής.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Κατά το πρώτο σχολικό έτος (2019-2020) ασχοληθήκαμε με τον δεύτερο 
πυλώνα του προγράμματος. Οι μαθητές έγιναν οι ίδιοι ερευνητές - δημο-
σιογράφοι, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα να συλλέξουν πληροφορίες για την 
καταγωγή των γονέων τους (συμπλήρωση ερωτηματολογίου).  Τα ερωτημα-
τολόγια στάλθηκαν για περαιτέρω επεξεργασία και εξαγωγή γενεαλογικών 
χαρτών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ υπό την καθο-
δήγηση και επίβλεψη του καθηγητή κ. Λαμπρινού. 

Κατά το δεύτερο σχολικό έτος (2020-2021) ασχοληθήκαμε με την διερεύ-
νηση και επεξεργασία των αρχείων του σχολείου, τη συλλογή πληροφοριών 
από φωτογραφικό υλικό παλαιότερων χρόνων αλλά και από τη διενέργεια 
συνέντευξης. Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν σε δια ζώσης αλλά και εξ απο-
στάσεως διδασκαλίες. Το Δ2 τμήμα επικεντρώθηκε στο Μητρώο και Μα-
θητολόγιο των σχολικών ετών 1945-46 και 1947-48. Παράλληλα στη διαδικτυ-
ακή πλατφόρμα Webex μελετήσαμε και σχολιάσαμε το φωτογραφικό αρ-
χείο. Με την επιστροφή μας στο σχολείο καλέσαμε τον κ. Μεντζαφύλλη. 
παππού παιδιών του τμήματος μας, ο οποίος μας μίλησε για τη ζωή στο 
χωριό όταν ήταν εκείνος παιδί και για το σχολείο.   

Σημαντικό εργαλείο αποτέλεσε το φύλλο εργασίας όπου οι μαθητές 
/τριες κατέγραφαν τις πληροφορίες που συνέλεγαν από το Μητρώο και το 
Μαθητολόγιο των παλαιότερων σχολικών  χρόνων. Τους βοήθησε να κατα-
γράψουν αποτελεσματικότερα τις πληροφορίες που αντλούσαν και σε δεύ-
τερο χρόνο να επεξεργαστούν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 
του Excel (υπολογιστικά φύλλα) για την ομαδοποίηση και παρουσίαση τους.  

Τέλος στα πλαίσια του προγράμματος επισκεφτήκαμε το Λαογραφικό  
Μουσείο του Πολιτιστικού συλλόγου Πενταλόφου. 

 

   
 

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο 
Πενταλόφου 

Μέσα στο Μουσείο 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 Στα πλαίσια του προγράμματός κληθήκαμε να μελετήσουμε τον τόπο 
όπου ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλοεπιδρούμε τόσο οι μαθητές όσο και οι 
εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι των εμπλεκόμενων τάξεων. Θεωρήσαμε σημα-
ντικό εκτός των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας που θα παρουσιαστούν 
παρακάτω, να παραθέσουμε και κάποιες ιστορικές πληροφορίες για τον Πε-
ντάλοφο.   
 

Η ιστορία του Πενταλόφου 
 Ο Πεντάλοφος βρίσκεται στον νομό Θεσσαλονίκης, βορειοδυτικά της 
πόλης της Θεσσαλονίκης  σ΄ ένα μέρος που απέχει 16 χιλιόμετρα από αυτήν. 
Γεωγραφικά είναι χτισμένος στους πρόποδες του όρους Σιβρίου σε υψό-
μετρο 115 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε πολύ κοντινή απόσταση 
από αυτόν ρέει ο Γαλλικός ποταμός. Διοικητικά ο Πεντάλοφος ανήκει στον 
δήμο Ωραιοκάστρου με έδρα του το Ωραιόκαστρο και ο πληθυσμός του 
ανέρχεται σε 2.200 περίπου κατοίκους.  
 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Νομός Θεσσαλονίκης 

 

 
 
 Η ονομασία Πεντάλοφος είναι μία σύγχρονη ονομασία. Δόθηκε το 1953 
καθώς από την τουρκοκρατία ακόμη συναντάμε τον όρο «Γραδεμπόριο». 
Λίγο έξω από το Γραδεμπόριο λειτουργούσε κατά την χρονική εκείνη 
περίοδο Πυριτιδοποιείο κατ΄εντολή της Υψηλής Πύλης όπου εργάζονταν 
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πολλοί κάτοικοι της περιοχής. Οι Γραδεμπορίτες συμμετείχαν στην Ελληνική 
Επανάσταση του 1821, με γνωστότερους αγωνιστές τον Ζαφείριο Μάρκο. 
 Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η λειτουργία αλευρόμυλου κατά τα 
παλαιότερα χρόνια ο οποίος όμως δεν υπάρχει τώρα, παρά μόνο κάποια 
ερείπια έξω από τον οικισμό και κάποια φωτογραφικά αρχεία. Την ύπαρξη 
τους επιβεβαίωσε κι ο κ. Χρήστος Μεντζαφύλλης, κάτοικος Πενταλόφου και 
παππούς μαθητών της Δ τάξης. 
 Το Γραδεμπόριο παρουσιάζει έντονη δράση ιδιαίτερα κατά την περίοδο 
του Μακεδονικού Αγώνα. Στην περιοχή λειτουργούσε βουλγάρικο σχολείο 
καθώς και εξαρχική εκκλησία (βουλγάρικη) τα οποία όμως γκρεμίστηκαν και 
τοποθετούνται κοντά στον χώρο όπου βρίσκεται χτισμένη η σημερινή 
εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοπική 
διάλεκτος η οποία διασώζεται μέχρι σήμερα και παρουσιάζει έντονη επιρροή 
από τους σλαβόφωνους πληθυσμούς που ζούσαν τότε στην περιοχή.  
 

     
 

Οι μυλόπετρες του Γραδεμπορίου 

 
 Σημαντική μορφή εκείνης της περιόδου 
αποτελεί μία δασκάλα του χωριού, η Βελίκα 
Τραϊκου. Περιφερόμενη στην επαρχία Θεσσα-
λονίκης – Γιαννιτσών μετέφερε μυστικά πλη-
ροφορίες στον Ίωνα Δραγούμη ώσπου οι 
κομιτατζήδες τη συνέλαβαν και τη σκότωσαν 
μαρτυρικά σε ηλικία 21 χρονών. Στη μνήμη 
της  υπάρχει σήμερα προτομή στο εκκλησάκι 
του Αγίου Γεωργίου Πενταλόφου για να μας 
θυμίζει την ιστορική συνεισφορά και θυσία 
της στον Μακεδονικό Αγώνα. 
 

Μνημείο Βελίκας Τραϊκου 
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Στιγμιότυπο από την κηδεία της Βελίκα Τράικου 

 
 Στα παλαιά χρόνια οι κάτοικοι του Πενταλόφου υπήρξαν αρχικά 
γεωργοί, έχοντας στην κατοχή τους και λίγα ζώα για τις ανάγκες κάθε 
σπιτιού και οικογένειας. Με το πέρασμα του χρόνου παρατηρείται μια 
άνθηση της κτηνοτροφίας με πολλές κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με 
στοιχεία του 2005, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις έφταναν τα 18.686 στρέμ-
ματα, ενώ εκτρέφονταν 16.200 ζώα (αγελάδες, χοίροι, πρόβατα, αίγες) και 
68.000 όρνιθες. Ο Πεντάλοφος σήμερα θεωρείται το χωριό με την πε-
ρισσότερη κτηνοτροφία πανελλαδικά. Η παραγωγή γάλακτος υπολογίζεται 
σε 150 τόνους ημερησίως. 
 Στο χωριό υπήρχαν παλαιότερα τρεις βρύσες απ’ όπου οι κάτοικοι 
πήγαιναν να γεμίσουν νερό και να το μεταφέρουν στα σπίτια τους. Μία από 
αυτές χρησιμοποιούνταν για τα ζώα που διατηρούσαν και φρόντιζαν για 
οικιακές ανάγκες  στο ισόγειο κάτω από το κάθε σπίτι.  Οι βρύσες αυτές απο-
τελούσαν σημείο συνάντησης των ανθρώπων τότε και συνεπώς πολύ ση-
μαντικές για τις κοινωνικές συναναστροφές των κατοίκων. Δυστυχώς δεν 
έχει διασωθεί καμία σήμερα.  
 Το παλιό κτίριο του δημοτικού σχολείου του Πενταλόφου χτίστηκε το 
έτος 1953, έχοντας μόνο τρεις αίθουσες. Αργότερα προστέθηκαν σ’ αυτό και 
οι υπόλοιπες αίθουσες καθώς και δύο ακόμη κτιριακές εγκαταστάσεις στον 
αύλειο χώρο, διαμορφώνοντας  τη σημερινή, τελική του εικόνα. Σύμφωνα με 
τη συνέντευξη του κ. Μεντζαφύλλη, το μέρος όπου βρίσκεται το σημερινό 
σχολείο ήταν παλαιότερα αλώνι, ενώ το παλιό σχολείο, όπου φοιτούσε και ο 
ίδιος μικρός βρισκόταν στη σημερινή παιδική χαρά του χωριού. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα της ερευνητικής μας διαδι-
κασίας ανά πυλώνα του διεπιστημονικού προγράμματος στο οποίο συμμε-
τείχαν οι μαθητές/τριες του Δ2΄ τμήματος του σχολείου μας: 
   
1ος πυλώνας: Αρχεία του σχολείου 

Η Δ τάξη του σχολείου μας μελέτησε τα παλαιότερα αρχεία που 
βρέθηκαν στο σχολείο μας και συγκεκριμένα τα σχολικά έτη από το 1945 έως 
το 1949. Το Δ2’ τμήμα ειδικότερα, ασχολήθηκε κυρίως με τα σχολικά έτη 
1945-46 και 1947-48. Από την επεξεργασία των αρχείων αυτών καταλήξαμε 
στα εξής αποτελέσματα: 

Κατά τα σχολικά έτη 1945-46 και 1947-48 οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι 
μαθητές βρίσκονται στις δύο μικρότερες τάξεις (Α & Β), ενώ οι μαθητές των 
μεγαλύτερων τάξεων είναι πολύ λιγότεροι.   
 
 

1945-46 
Εγγεγραμμένοι 

1947-48 
Εγγεγραμένοι 

Α΄ τάξη Β΄ τάξη Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη Στ΄ τάξη
 

Α΄ τάξη Β΄ τάξη Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη Στ΄ τάξη
 

 
 
 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ηλικίες των μαθητών εκείνων των 
χρόνων καθώς εντοπίσαμε μαθητές ηλικίας ακόμη και 16 ετών να φοιτούν 
στις Β΄ και Γ΄ τάξεις.   
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1945-46 
Ηλικίες μαθητών ανά τάξη 
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 Ενδεικτικά στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται οι ηλικίες των 
μαθητών/τριών των επιμέρους τάξεων κατά το έτος 1945-46 (δεν υπήρχαν 
στοιχεία ηλικίας για την Α΄ τάξη): 
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 Μεγάλη εντύπωση προκάλεσαν επίσης στους μαθητές οι βαθμολογίες 
των τότε δασκάλων, αλλά και ο μεγάλος αριθμός μαθητών/τριών που διέκο-
πταν τη φοίτηση ή απορρίπτονταν. 
 

Βαθμολογίες 
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1945-46 
Προβιβάστηκαν,  διέκοψαν... 
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1947-48 
Προβιβάστηκαν,  διέκοψαν... 
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Αναφορικά με τις βαθμολογίες εντοπίσαμε τον χαρακτηρισμό που τις συνό-
δευε και παρατίθεται στους εξής πίνακες: 
 

1945-46 
Χαρακτηρισμοί 

 

4

65

49

13

40

171

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Αριστα Λίαν Καλώς Καλώς Σχετικά 
καλώς

Μέτρια Σύνολο

 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου 

 

139 

1947-48 
Χαρακτηρισμοί 
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 Επίσης καταγράψαμε τα μαθήματα που διδάσκονταν εκείνα τα χρόνια 
οι μαθητές/τριες του σχολείου μας και ήταν τα ίδια για όλα τα σχ. έτη που 
μελετήσαμε. 

 

Δ. Σ. Πενταλόφου Σχ. Έτος  1945-46  Δ. Σ. Πενταλόφου Σχ. Έτος  1947-48 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Θρησκευτικά  Θρησκευτικά 

Ελληνικά  Ελληνικά 

Μαθηματικά  Μαθηματικά 

Γεωγραφία  Γεωγραφία 

Καλλιγραφία  Καλλιγραφία 

Ιχνογραφία  Ιχνογραφία 

Χειροτεχνία  Χειροτεχνία 

Οδική  Οδική 

Γυμναστική  Γυμναστική 
  

Τέλος εντοπίσαμε τα επαγγέλματα των γονέων της εποχής αλλά και τον 
τόπο καταγωγής τους. Κατά το 1945-46 σχεδόν όλοι οι γονείς είναι γεωργοί 
και επίσης οι περισσότεροι κατάγονται από τον Πεντάλοφο, όπως φαίνεται 
όμως κατά το σχ. έτος 1947-48 κάνουν την εμφάνισή τους κάποιοι κτηνο-
τρόφοι, επάγγελμα το οποίο κυριάρχησε στην περιοχή τα νεότερα χρόνια 
και ακολουθείται κατά πολύ έως και σήμερα. Επίσης συναντάμε και κάποιες 
μετακινήσεις οικογενειών από μέρη όπως τα Μεγάλα Λειβάδια και Καρτεραί.  
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1945-46 
Επαγγέλματα Γονέων 

 

 
 

1947-48 
Επαγγέλματα Γονέων 
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Γραδεμπόριο Μεγάλα Λειβάδια

 
Γραδεμπόριο Μεγάλα Λειβάδια

Καρτεραί Μακρυνίτσα

Ελατοχώρι  

 
 3ος πυλώνας: Φωτογραφικό αρχείο - συνέντευξη 
 Στα πλαίσια του προγράμματος συλλέχθηκαν από γονείς των μαθη-
τών/τριών του σχολείου μας, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταλόφου και 
από το ΚΑΠΗ Πενταλόφου, φωτογραφίες  που αποτυπώνουν εικόνες από το 
σχολείο, την κοινωνική ζωή και τις επαγγελματικές εργασίες κατοίκων της 
περιοχής οι οποίες τοποθετούνται χρονικά σε διάφορες δεκαετίες του πρό-
σφατου αλλά και του πολύ πιο μακρινού παρελθόντος. 
 Λόγω διεξαγωγής του μαθήματος εξ αποστάσεως, το φωτογραφικό 
αρχείο ψηφιοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό της τάξης και παρουσιάστηκε 
διαδικτυακά στην πλατφόρμα Webex. Το υλικό ήταν ιδιαίτερα μεγάλο και 
ενδιαφέρον. Σχολιάστηκε και προκάλεσε έντονη συζήτηση, αλλά και προ-
βληματισμό μεταξύ των μαθητών. Κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες επι-
λέχθηκαν και ζητήθηκε από τους μαθητές να στοχαστούν και να επινοήσουν 
μία λεζάντα για την κάθε μία. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Μετακίνηση με το κάρο Γιορτή στον Πεντάλοφο 

 

                     
 

            Παιδιά με ρούχα μιας άλλης εποχής     Γιαγιά ντυμένη παραδοσιακά 

 

                 
 

Το επάγγελμα του μαραγκού 
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Το μάζεμα του βαμβακιού Παλιά σπίτια του Πενταλόφου 

 
 

       
 

Φωτογράφιση στο σχολείο μας παλιά Γαϊδουράκι, μεταφορικό μέσο 
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Η κτηνοτροφία παλιά 

 

 
 

Γυμναστικές επιδείξεις στο σχολείο μας 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η ενασχόληση με το πρόγραμμα υπήρξε ιδιαίτερα ευχάριστή και ενδια-
φέρουσα για τα παιδιά. Ειδικά σε αυτές τις συνθήκες παραμονής στο σπίτι 
και περιορισμού των δραστηριοτήτων των μαθητών, η πραγματοποίηση 
αυτού του προγράμματος ήταν για τα παιδιά μία ευκαιρία αφιέρωσης χρό-
νου σε κάτι διαφορετικό. Οι μαθητές μπόρεσαν να αντιληφθούν και να 
εξοικειωθούν με τον τρόπο επεξεργασίας αρχείων και άντλησης ποικίλων 
πληροφοριών για τον τόπο τους. 

Η πρώτη εντύπωση αντικρίζοντας τα αρχεία του σχολείου ήταν ότι 
επρόκειτο για δυσανάγνωστα έγγραφα με καλλιγραφική γραφή. Αυτό δη-
μιούργησε μία πρόσκαιρη δυσφορία στα παιδιά που όμως σύντομα εξα-
νεμίστηκε όταν εργάστηκαν ατομικά ή σε μικρές ομάδες και αντιλήφθηκαν 
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πόσες πληροφορίες «κρύβουν» τα αρχεία αυτά. Η χαρά ήταν μεγάλη όταν 
διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα επίθετα των μαθητών ήταν παρόμοια με 
τα δικά τους κι ακόμη μεγαλύτερη όταν ανακάλυψαν και κάποιους παππού-
δες ή γιαγιάδες τους.  

Σημαντικό εύρημα υπήρξε για τα παιδιά το είδος των μαθημάτων που δι-
δάσκονταν τα διδακτικά έτη 1945 έως 1949. Εντόπισαν ομοιότητες αλλά και 
σημαντικές διαφορές με τα σημερινά μαθήματα.  

Επιπλέον εντυπωσιάστηκαν από τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις μι-
κρές τάξεις που έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τους λιγοστούς μαθητές των 
δύο τελευταίων τάξεων. Η καθοδική πορεία σε μαθητικό δυναμικό δικαιο-
λογήθηκε και από τον κ. Μεντζαφύλλη Χρήστο, παππού μαθητών της Δ΄ τά-
ξης ο οποίος στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, μίλησε για τις δυσκολίες 
της εποχής και την ανάγκη εργασίας των μικρών παιδιών στα χωράφια αλλά 
και στις δουλειές του σπιτιού. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη μη 
ύπαρξη Γυμνασίου στην περιοχή αποδυνάμωνε τη δυνατότητα παρακο-
λούθησης μαθημάτων. Εξάλλου το χρονικό πλαίσιο των αρχείων που μελε-
τήθηκαν συμπίπτει με τα χρόνια του Εμφυλίου μετά την γερμανική Κατοχή 
κι άρα δικαιολογεί αυτό το γεγονός αλλά και τις ιδιαίτερα μεγάλες ηλικίες 
των μαθητών καθώς υποθέσαμε ότι τα παιδιά πιθανόν να είχαν διακόψει το 
σχολείο λόγω αυτών των γεγονότων.     

Εξίσου ενδιαφέρουσα ήταν η μελέτη των βαθμολογιών και των χαρα-
κτηρισμών που τις συνόδευαν. Οι μαθητές/τριες της τάξης μας με έκπληξη 
διαπίστωσαν ότι πολλοί λίγοι μαθητές έπαιρναν «Άριστα» κι ότι οι πιο πολ-
λοί μαθητές βαθμολογούνταν με 5, 6 ή 7, ενώ δεν έλειπαν κι αυτοί που δεν 
κατάφερναν να προαχθούν. Συμπέραναν λοιπόν ότι οι δάσκαλοι ήταν 
μάλλον πολλοί αυστηροί και απαιτητικοί με τους μαθητές τους τότε. 

Αντίστοιχα εντυπωσιάστηκαν από το επάγγελμα των τότε γονέων που 
ήταν στην πλειοψηφία τους γεωργοί. Η τωρινή ενασχόληση είναι σε πολύ 
μεγάλο βαθμό με την κτηνοτροφία κι όχι τόσο με την γεωργία. Πάντως σε 
γενικές γραμμές διαπιστώθηκε μία επανάληψη των ίδιων επωνύμων, 
γεγονός που μας έκανε να υποθέσουμε ότι εφόσον υπάρχουν μέχρι σήμερα 
αυτά τα επίθετα, ίσως οι κάτοικοι του Πενταλόφου να μην ξενιτεύονταν σε 
άλλους τόπους κι ίσως να παντρεύονταν μεταξύ τους. Οι υποψίες μας επι-
βεβαιώθηκαν από τη μαρτυρία του κ. Μεντζαφύλλη.         

Όσον αφορά τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο τελευταίος, ήταν 
μία ευχάριστη διαδικασία για τα παιδιά. Οργάνωσαν από πριν τα ερωτήματα 
που θα του απηυθύναν και συμμετείχαν ενεργά σ’ όλη τη διάρκεια ομιλίας 
του. Τον ευχαριστούμε θερμά γιατί με τον ζωντανό και κατανοητό λόγο του, 
μας μετέφερε εικόνες του παρελθόντος, μας βοήθησε να κατανοήσουμε τον 
τρόπο ζωής των ανθρώπων στα παλαιότερα χρόνια και να γνωρίσουμε 
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πτυχές της τότε καθημερινότητας. Πολλές  απορίες που μας γεννήθηκαν, 
αλλά και εικασίες που κάναμε  με τη διερεύνηση των αρχείων του σχολείου 
και των φωτογραφιών, επιβεβαιώθηκαν από τα λεγόμενα του κ. Μεντζα-
φύλλη. Τελικά μάθαμε τόσα πολλά για τον τόπο μας που τον κατανοήσαμε 
και τον αγαπήσαμε λίγο περισσότερο!  
  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνέβαλαν σημαντικά με τη 
βοήθεια τους ο Δ/ντής και οι εκπαιδευτικοί του Δ.Σ. Πενταλόφου, τους 
οποίους και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε. 

Επίσης ευχαριστούμε τους γονείς που με προθυμία συνεργάστηκαν στη 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου καθώς και αυτούς που μας έφεραν 
φωτογραφίες τους για να τις χρησιμοποιήσουμε.  

Ακόμη οφείλουμε ένα «ευχαριστώ» στο ΚΑΠΗ Πενταλόφου για την 
παραχώρηση πολύ μεγάλου φωτογραφικού αρχείου. Για τον ίδιο λόγο 
ευχαριστούμε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταλόφου, αλλά και για την 
παραχώρηση του δικού τους λαογραφικού μουσείου προς επίσκεψη από 
τους μαθητές μας.  

Τέλος ευχαριστούμε τον κ. Μεντζαφύλλη Χρήστο κάτοικο Πενταλόφου 
και παππού παιδιών του Δ2 τμήματος, που προσήλθε στο σχολείο και μας 
παραχώρησε μία τόσο ενδιαφέρουσα και γεμάτη όμορφες εικόνες, 
συνέντευξη.    
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

 
Παρασκευή Θεοφανίδου  

theofanopar@gmail.com 
 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Β΄ Τάξη: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ, ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΒΕΡΑ, ΓΙΟΦΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΑΛΗ-

ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΞΑΝΘΟΓΕΩΡΓΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΣΑΡΜΟΥΡΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΜΑΡ-

ΚΟΣ, ΤΡΑΤΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΡΥΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 Ο Πεντάλοφος βρίσκεται βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης σε απόσταση 
15 περίπου χιλιομέτρων και σε υψόμερο 115μ. στις παρυφές του Σιβρίου. 
Διοικητικά ανήκει στη δημοτική ενότητα Καλλιθέας του δήμου Ωραιοκά-
στρου της περιφεριακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την τελευ-
ταία απογραφή του 2011 οι κάτοικοι ανέρχονται στους 2.200. Οι κύριες ασχο-
λίες των κατοίκων τα τελευταία χρόνια είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Ο 
οικισμός είναι χτισμένος ανάμεσα σε δυο ρέματα.  
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 Το όνομα Πεντάλοφος δόθηκε στο χωριό το έτος 1953, η δε ονομασία 
ήταν πολύ εύστοχη, καθώς το χωριό περιβάλλεται από 5 λόφους. Οι λόφοι 
όλοι είναι τεχνητοί και βρίσκονται εδώ από την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου 
τον 4ο π.Χ. αιώνα. Η παλιά ονομασία του χωριού, την περίοδο της τουρκο-
κρατίας, ήταν Γραδεμπόριο, λέξη που πιθανά προήλθε από τους ισχυρούς 
παλαιστές της περιοχής του κάμπου της Θεσσαλονίκης τους ονομαζόμενους 
Πεχλιβάνηδες. Μια άλλη εκδοχή είναι να προήλθε από τη σλαβική λέξη 
(Γκραντ=πόλη) και την ελληνική (εμπόριο). Αυτό που παρείχε ιδιαίτερο 
πλούτο στο χωριό στα 1600 μ.Χ. ήταν το πυριτιδοποιείο όπου εργάζονταν 
αρκετοί κάτοικοι. Βρίσκονταν ΒΑ του χωριού δίπλα στους αλευρόμυλους.  
 

  

Οι αλευρόμυλοι 

 
 Οι Γραδεμπορίτες συμμετείχαν στην ελληνική επανάσταση με γνωστό-
τερο αγωνιστή τον Ζαφείριο Μάρκου. Στον Πεντάλοφο λειτουργούσε Ελλη-
νικό σχολείο, τουλάχιστον από τα μέσα του 19ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια 
των εθνικών ανταγωνισμών, οι Βούλγαροι πέτυχαν την ίδρυση Βουλγαρικού 
σχολείου. Κατέλαβαν μάλιστα και την μία από τις δύο εκκλησίες του χωριού. 
  Σημαντική μορφή της περιόδου του μακε-
δονικού αγώνα ήταν η Βελίκα Τράικου. Σπούδασε 
στο Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης. Προσέφερε 
πολλές υπηρεσίες ως σύνδεσμος-αγγελιοφόρος 
μηνυμάτων στους οπλαρχηγούς μεταμφιεσμένη 
ως χωρική. Οι Βούλγαροι τη συνέλαβαν και τη 
σκότωσαν με μαρτυρικό θάνατο. 
 
 
 

 
Προτομή της Βελίκας Τράικου 
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Ο πρωτογενής τομέας εξακολου-
θεί να αποτελεί μια σημαντική οικο-
νομική δραστηριότητα για τον Πε-
ντάλοφο. Υπάρχουν πολλές κτηνο-
τροφικές μονάδες με πάνω από 100 
αγελάδες η κάθε μια. Ο Πεντάλοφος 
είναι το χωριό που έχει την περισσό-
τερη κτηνοτροφία πανελλαδικά και 
η αναλογία σε παραγωγή γάλακτος 
σε σχέση με τον αριθμό των κατοί-
κων του αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο 
χωριό της Ευρώπης. 

 Έτος 
απογραφής 

Κάτοικοι 

 1910 420 

 1913 822 

 1920 740 

 1928 907 

 1940 1.114 

 1951 1.236 

 1961 1.344 

 1971 1.353 

 1981 1.435 

 1991 1.563 

 2001 1.944 

 2011 2.022 
  

Εξέλιξη πληθυσμού 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1.  Για τους μαθητές 

 να διερευνήσουν την τοπική ιστορία της περιοχής τους και του σχολείου 
τους μέσα από ιστορικές και αρχειακές πηγές (αρχεία, σχολικά έγγραφα, 
φωτογραφίες, χάρτες, προσωπικές αφηγήσεις, συνεντεύξεις κ. ά.)  

 να διερευνήσουν και να καταγράψουν μέσα από τις ιστορικές πηγές 
χαρακτηριστικά των κατοίκων του τόπου τους όπως επαγγέλματα, 
συνήθειες, τρόπος ζωής, σχολική ζωή, καταγωγή, ήθη και έθιμα 

 να συνδέσουν την ιστορία του τόπου τους με την οικογένειά τους 

 να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες και πληροφορίες μέσω διηγήσεων 
από μεγαλύτερους 

 να αναπτύξουν δεξιότητες στην συγκέντρωση και αποδελτίωση αρχεια-
κού υλικού 

 να χρησιμοποιήσουν αρχειακό υλικά ως εκπαιδευτικό υλικό 

 να εξοικειωθούν με είδη του γραπτού λόγου (γραφή λεζάντας σε φωτο-
γραφία, καταγραφή συνέντευξης , ερωτήσεις- απαντήσεις)  

 η δημιουργία ψηφιακών γενεολογικών χαρτών 

 δημιουργία φωτογραφικής έκθεσης με φωτογραφίες από τη ζωή του 
τόπου τους σε προγενέστερα έτη 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου 

 

155 

2.  Για τους εκπαιδευτικούς 

 να διερευνήσουν τρόπους αναζήτησης ιστορικών πηγών 

 να οργανώσουν και να ψηφιοποιήσουν υλικό 

 να αναζητήσουν πληροφορίες μέσω διερεύνησης ιστορικού υλικού 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                                 
ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε με διαθεματική προσέγγιση με 
σύνδεση και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Ο αρχικός σκοπός ήταν οι 
μαθητές/τριες να εργαστούν ομαδικά, όμως εξαιτίας της πανδημίας covid 19 
αναγκαστήκαμε να προσαρμόσουμε πολλές δραστηριότητες των παιδιών. 
Εργάστηκαν ανά δύο ή ατομικά πάντα με τα προβλεπόμενα μέτρα προ-
στασίας. 

 Γλώσσα: συμπλήρωση ερωτηματολογίου, καταγραφή πληροφοριών 
από τα αρχεία σε πίνακες, ταξινόμηση, συμπεράσματα, δημιουργία ερω-
τήσεων για συνέντευξη, λεζάντες φωτογραφιών, γραπτές περιγραφές 
παιχνιδιών και ιστοριών 

 Μαθηματικά: νοεροί υπολογισμοί 

 Μελέτη περιβάλλοντος: λαογραφία ήθη και έθιμα του τόπου 

 ΤΠΕ: δημιουργία γραφημάτων και πινάκων (περισσότερο επίδειξη από 
την εκπαιδευτικό) 
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Α΄ ΠΥΛΩΝΑΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 Για την πραγματοποίηση του προγράμματος αρχικά ενημερώθηκαν οι 
γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών. Ζητήθηκε άδεια για την φωτογρά-
φιση των παιδιών καθώς και η βοήθεια τους για την συλλογή φωτογραφιών 
και άλλου λαογραφικού υλικού. Για αφόρμηση χρησιμοποιήσαμε την ενότητα 
της γλώσσας της Β' Δημοτικού «Μες το μουσείο» όπου γίνεται αναφορά στο 
λαογραφικό μουσείο. Επισκεφτήκαμε το δικό μας «Λαογραφικό μουσείο», δη-
μιουργία του πολιτιστικού συλλόγου, που βρίσκεται στο χώρο του σχολείου. 
Εκεί με τη βοήθεια του διευθυντή ανακαλύψαμε σκηνές από την καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων του χωριού τα παλαιότερα χρόνια, αντικείμενα, εργαλεία, 
υφαντά, έπιπλα, και σκεύη. Αναφερθήκαμε στην ηλικία του σχολείου μας. Η 
κτηριακή υποδομή του σχολείου μας είναι πιο σύνθετη. Αποτελείται από τρία 
κτήρια. Το πιο παλιό σχολείο (1953) και τα άλλα δύο (2005 και 2010) που χτί-
στηκαν σχετικά πρόσφατα. Έτσι αποφασίσαμε να ψάξουμε πληροφορίες για 
τους μαθητές που φοιτούσαν τα παλαιότερα χρόνια. Στο υπόγειο του σχο-
λείου υπήρχε μεγάλος όγκος αρχειακού υλικού. Αποφασίσαμε να μοιράσουμε 
χρονολογικά το υλικό. Εμείς, το Β2 τμήμα, ασχοληθήκαμε με τη δεκαετία του 
1950 και συγκεκριμένα στην αρχή και το τέλος της, δηλαδή το σχολικό έτος 
1952-53 και 1959-60. Αντικείμενo μελέτης μας ήταν τα Μαθητολόγια και τα Βι-
βλία Γενικού Ελέγχου. Αρχικά σκανάραμε και φωτοτυπήσαμε τις σελίδες των 
αρχείων. Δημιουργήσαμε φύλλα εργασίας στα οποία σημειώσαμε τις πληρο-
φορίες που μας έδωσαν τα αρχεία. Οι μαθητές λόγω πανδημίας εργάστηκαν 
σε ζευγάρια. Καταγράψαμε των αριθμό των μαθητών/τριων, τις τάξεις που 
λειτουργούσαν, τα μαθήματα που διδάσκονταν, τις ηλικιακές ομάδες ανά 
τάξη, τις επιδόσεις των παιδιών, τη διαγωγή τους, τον τόπο καταγωγής τους 
και τα επαγγέλματα των γονέων. Κάναμε αποδελτίωση των φύλλων εργα-
σίας, δημιουργήσαμε συγκεντρωτικούς πίνακες και γραφήματα στον υπολο-
γιστή. Τα παιδιά της Β΄ τάξης ήταν περισσότερο παρατηρητές στη δημιουργία 
γραφημάτων, λόγω ηλικίας αλλά κατανόησαν τη χρησιμότητά τους. Ανα-
καλύψαμε ακόμη ότι στο Δημ. Σχ. Πενταλόφου λειτουργούσε νυχτερινό σχο-
λείο κατά τη δεκαετία του 1950. Επιλέξαμε ενδεικτικά το σχολικό έτος 1955-56 
για να καταγράψουμε πληροφορίες για την ηλικία, το φύλλο και το επάγγελ-
μα των μαθητών/τριων. Καλέσαμε τον κ. Τάσο Σαρμουρλή παππού μαθητών 
και των δύο τμημάτων της Β΄ τάξης. Οι μαθητές/τριες είχαν προετοιμαστεί για 
τη συνέντευξη. Οι ερωτήσεις ήταν πολλαπλές και στοχευμένες. Ο κ. Σαρμουρ-
λής ηλικίας 78 ετών μας έδωσε πολλές πληροφορίες για την εποχή που ήταν 
και ο ίδιος μαθητής. Η συνέντευξη καταγράφηκε σε video. Γίναμε μικροί λαο-
γράφοι καταγράφοντας ιστορίες, ήθη, έθιμα και παιχνίδια από διηγήσεις των 
παππούδων και των γιαγιάδων μας. Τα συγκεντρώσαμε σε ένα μικρό βιβλίο. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 1952-1953 

Αριθμός μαθητών 210 

Αγόρια   96 

Κορίτσια 114 

 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 1959-1960 

Αριθμός μαθητών 198 

Αγόρια 101 

Κορίτσια   97 

 
 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 1952-1953 

Τόπος Καταγωγής 

Γραδεμπόριο 209 

Σταυρούπολη      1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

46%
54%

Αγόρια Κορίτσια

49%
51%

Αγόρια Κορίτσια

209

1

Γραδεμπόριο Σταυρούπολη
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Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου ● Σχ. Έτος: 1952-1953 
ΤΑΞΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ 

Α  56 26 30 42 14 - - 

Β  39 18 21 24 8 - 7 

Γ  39 20 19 31 4 - 4 

Δ 34 13 21 15 7 3 9 

Ε  21 8 13 12 4 1 4 

Στ  12 4 8 12 - - - 
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Εγγεγραμμένοι Προβιβάστηκαν Διέκοψαν Μεταγγραφέντες Απορρίφθηκαν

 
 

Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου ● Σχ. Έτος: 1959-1960 
ΤΑΞΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ 

Α  34 14 20 26 0 1 7 

Β  28 15 13 22 1 0 5 

Γ  33 18 15 27 0 0 6 

Δ 37 20 17 28 1 1 7 

Ε  36 20 16 24 1 1 10 

Στ  30 14 16 29 1 0 0 
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Εγγεγραμμένοι Προβιβάστηκαν Διέκοψαν Μεταγγραφέντες Απορρίφθηκαν

 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 1952-1953 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 

Γεωργός 194 

Ιερεύς 2 

Κτηνοτρόφος 3 

Εργάτης 3 

Ορφανός 5 

Άλλα 
(αστυνομικός, 
γαλακτοπώλης) 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωργός Ιερεύς

Κτηνοτρόφος Εργάτης

Ορφανός Άλλα
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 1959-1960 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 

Γεωργός 194 

Εργάτης ΣΕΚ 2 

Κτηνοτρόφος 1 

Αστυνομικός 1 

Ορφανός 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηλικιακές ομάδες 
μαθητών/τριων 

Α΄ τάξη 
Δημ. Σχ. Πενταλόφου  

Σχ. Έτος: 1952-1953 

Χρονολογία 
γέννησης 

Πλήθος 

1941   1 

1942   0 

1943   2 

1944   4 

1945 20 

1946 29 

 

Γεωργός Εργάτης ΣΕΚ

Κτηνοτρόφος Αστυνομικός

Γεωργός Εργάτης ΣΕΚ

Κτηνοτρόφος Αστυνομικός

2%3%
7%

36%

52%

1941 1942 1943
1944 1945 1946
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3%

13%

16%

31%

37%

1940 1941 1942
1943 1944 1945

2%
8%

2%

16%

37%

8%

24%

1938 1939 1940 1941
1942 1943 1944

 

Ηλικιακές ομάδες 
μαθητών/τριων 

Β΄ τάξη 
Δημ. Σχ. Πενταλόφου  

Σχ. Έτος: 1952-1953 

Χρονολογία 
γέννησης 

Πλήθος 

1940 1 

1941 0 

1942 5 

1943 6 

1944 12 

1945 14 

 
 
 

Ηλικιακές ομάδες 
μαθητών/τριων 

Γ΄ τάξη 
Δημ. Σχ. Πενταλόφου  

Σχ. Έτος: 1952-1953 

Χρονολογία 
γέννησης 

Πλήθος 

1938 1 

1939 3 

1940 1 

1941 6 

1942 14 

1943 3 

1944 9 

1945 1 
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5%

14%

43%

19%

19%

1938 1939 1940
1941 1942

8%

17%

25%

50%

1937 1938 1939 1940

Ηλικιακές ομάδες 
μαθητών/τριων 

Δ΄ τάξη 
Δημ. Σχ. Πενταλόφου  

Σχ. Έτος: 1952-1953 

Χρονολογία 
γέννησης 

Πλήθος 

1938 3 

1939 2 

1940 7 

1941 8 

1942 27 

1943 6 

 

Ηλικιακές ομάδες 
μαθητών/τριων 

Ε΄ τάξη 
Δημ. Σχ. Πενταλόφου  

Σχ. Έτος: 1952-1953 

Χρονολογία 
γέννησης 

Πλήθος 

1938 1 

1939 3 

1940 9 

1941 4 

1942 4 

 
Ηλικιακές ομάδες 
μαθητών/τριων 

Στ΄ τάξη 
Δημ. Σχ. Πενταλόφου              

Σχ. Έτος: 1952-1953 

Χρονολογία 
γέννησης 

Πλήθος 

1937 1 

1938 2 

1939 3 

1940 6 

6%
4%

13%

15%
51%

11%

1938 1939 1940
1941 1942 1943
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6%

12%

82%

1951 1952 1953

8%
8%

24%
60%

1949 1950 1951 1952

3%

24%

33%

40%

1947 1948 1949
1950 1951

Ηλικιακές ομάδες 
μαθητών/τριων 

Α΄ τάξη 
Δημ. Σχ. Πενταλόφου              

Σχ. Έτος: 1959-1960 

Χρονολογία 
γέννησης 

Πλήθος 

1951 2 

1952 4 

1953 28 

 

 
 

Ηλικιακές ομάδες 
μαθητών/τριων 

Β΄ τάξη 
Δημ. Σχ. Πενταλόφου              

Σχ. Έτος: 1959-1960 

Χρονολογία 
γέννησης 

Πλήθος 

1949   2 

1950   2 

1951   6 

1952 15 

 
 

Ηλικιακές ομάδες 
μαθητών/τριων 

Γ΄ τάξη 
Δημ. Σχ. Πενταλόφου              

Σχ. Έτος: 1959-1960 

Χρονολογία 
γέννησης 

Πλήθος 

1947   1 

1948   0 

1949   8 

1950 11 

1951 13 
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Ηλικιακές ομάδες 
μαθητών/τριων 

Δ΄ τάξη 
Δημ. Σχ. Πενταλόφου              

Σχ. Έτος: 1959-1960 
Χρονολογία 

γέννησης 
Πλήθος 

1944 1 
1945 1 
1946 4 
1947 3 
1948 7 
1949 8 
1950          15 

 

Ηλικιακές ομάδες 
μαθητών/τριων 

Ε΄ τάξη 
Δημ. Σχ. Πενταλόφου              

Σχ. Έτος: 1959-1960 

Χρονολογία 
γέννησης 

Πλήθος 

1945   1 
1946   5 
1947   9 
1948 11 
1949 10 

 

Ηλικιακές ομάδες 
μαθητών/τριων 

Ε΄ τάξη 
Δημ. Σχ. Πενταλόφου              

Σχ. Έτος: 1959-1960 

Χρονολογία 
γέννησης 

Πλήθος 

1944   1 

1945   7 

1946   3 

1947 11 

1948 8 

3% 3%

10%

8%

18%

20%

38%

1944 1945 1946 1947
1948 1949 1950

3%

14%

25%

30%

28%

1945 1946 1947
1948 1949

3%

23%

10%

37%

27%

1944 1945 1946
1947 1948
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΝ 

Σχολικά έτη: 1952-53  και  1959-60 

1. Θρησκευτικά 

2.  Ελληνικά 

3.  Αριθμητική 

4. Γεωμετρία 

5. Ιστορία 

6. Γεωγραφία 

7. Φυσική Ιστορία 

8. Φυσική-Χημεία 

9. Καλλιγραφία 

 10. Ιχνογραφία 

 11. Χειροτεχνία 

 12. Ωδική 

 13. Γυμναστική 

  
 

 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 1955-56 

 
 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 1955-1956 

Αριθμός μαθητών 42 

Αγόρια 24 

Κορίτσια 18 

 
 

57%

43%

Αγόρια Κορίτσια
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ΤΑΞΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ  
ΣΧ. ΕΤΟΣ:1955-1956 
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ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 
ΣΧ. ΕΤΟΣ:1955-1956 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ  

ΣΧ. ΕΤΟΣ:  1955-1956 

Γεωργός 38 

Παντοπώλης   1 

Ορφανός   3 

 

38

1
3

Γεωργός Παντοπώλης Ορφανός
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Ο αριθμός μαθητών/τριων δεν άλλαξε ιδιαίτερα κατά την αρχή και το 
τέλος της δεκαετίας. Συγκριτικά με τον πληθυσμό του χωριού δεν 
υπάρχουν μεγάλες αυξομοιώσεις στο πλήθος των μαθητών/τριων. 

 Τα περισσότερα παιδιά κατάγονται από το χωριό το οποίο αρχικά 
λεγόταν Γραδεμπόριο ενώ μετά το 1953 του δόθηκε το όνομα Πεντά-
λοφος. Το όνομα Γραδεμπόριο προήλθε από τους παλαιστές της περιο-
χής του κάμπου όπως μας επιβεβαίωσε και ο κ. Σαρμουρλής. Το πρώτο 
δημοτικό σχολείο βρισκόταν σε μια άλλη περιοχή του χωριού (κοντά 
στο γήπεδο του μπάσκετ). Το παλιό κτήριο χτίστηκε το 1953 και αρχικά 
είχε τρεις τάξεις. Εκτός από την αυλή του σχολείου υπήρχε και μπαχτσές 
(κήπος) στον οποίο τα παιδιά καλλιεργούσαν λαχανικά τα οποία και 
μοιράζονταν. Πρωινό έπαιρναν στο σχολείο (ένα ρόφημα από σκόνη 
γάλακτος, λίγο ψωμί με τυρί). Τους δινόταν ακόμη και ένα χάπι κινίνο 
για την ελονοσία. Εκείνη την χρονιά φυτεύθηκαν και τα πεύκα που 
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υπάρχουν στην τωρινή αυλή. Για τη θέρμανση του σχολείου υπήρχε 
ξυλόσομπα η οποία λειτουργούσε με τα ξύλα που έφερναν οι μαθητές/ 
τριες. Για κουδούνι χρησιμοποιούνταν η καμπάνα της εκκλησίας. 

  Στο σχ. έτος 1952-53 αρκετοί μαθητές/τριες απορρίφθησαν σε αντίθεση 
με το σχ. έτος 1959-60 όπου ήταν λιγότεροι. 

  Τα μαθήματα που διδάσκονταν διαφέρουν από τα σημερινά. Δόθηκαν 
διευκρινήσεις ως προς το αντικείμενο των μαθημάτων. Μεγαλύτερη 
εντύπωση στους μαθητές/τριες έκανε το μάθημα της καλλιγραφίας. 

  Οι γονείς κυρίως ασχολούνταν με γεωργικές εργασίες. Κάποια από τα 
παιδιά ήταν ορφανά. Δόθηκε εξήγηση για τη λέξη ορφανός καθώς λόγω 
του Β΄παγκοσμίου πολέμου κάποια παιδιά έχασαν τους γονείς τους. 
Σύμφωνα με την μαρτυρία του κ. Σαρμουρλή ένας μεγάλος αριθμός των 
κατοίκων δούλευαν στο ποτάμι για την εξαγωγή άμμου.  

  Εντύπωση προκάλεσε στους μαθητές/τριες η μεγάλη ηλικιακή απόκλιση 
που υπήρχε σε κάθε τάξη ‒ακόμα και επτά χρόνια‒ περισσότερο στην 
αρχή της δεκαετίας και λιγότερο στο τέλος της. Η αιτία αυτού ήταν ο Β' 
Παγκόσμιος πόλεμος και ο εμφύλιος που ακολούθησε με αποτέλεσμα 
τα παιδιά να μην πηγαίνουν σχολείο ανάλογα με την ηλικία τους. Αποτέ-
λεσμα αυτής της κατάστασης ήταν η λειτουργία νυχτερινού δημοτικού 
σχολείου.  

 Στο νυχτερινό σχολείο φοιτούσε υπολογίσιμος αριθμός κοριτσιών. Οι 
περισσότεροι μαθητές φοιτούσαν στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. 
Οι επικρατέστερες ηλικιακές ομάδες είναι μεταξύ 16 και 17 ετών. Η κύρια 
απασχόληση των μαθητών/τριών ήταν η γεωργία. 

 
 
Β΄ ΠΥΛΩΝΑΣ - ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ 
 
 Ο στόχος ήταν η δημιουργία ατομικών και ομαδικών γενεολογικών 
χαρτών με την προέλευση των κατοίκων του Πενταλόφου. Αυτό επιτεύχ-
θηκε μέσα από την υλοποίηση συνεντεύξεων που ανέλαβαν οι ίδιοι οι μα-
θητές/τριες χρησιμοποιώντας συγκριμένο ερωτηματολόγιο και με τη βοή-
θεια των φοιτητών του εργαστηρίου Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού 
Εργαλείων Μάθησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του ΑΠΘ. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. Αφού μοιράστηκαν στους 
μαθητές και δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινήσεις απαντήθηκαν. Κατόπιν 
συγκεντρώθηκαν και στάλθηκαν στο ΑΠΘ για επεξεργασία. 
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Γ΄ ΠΥΛΩΝΑΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 
 
 Με την πολύτιμη βοήθεια και συνδρομή των γονέων και κηδεμόνων του 
σχολείου μας αλλά και του Κ.Α.Π.Η. συγκεντρώθηκε ένας ικανοποιητικός 
αριθμός φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες παρουσίαζαν στιγμές από την 
καθημερινή ζωή, τη θρησκευτική και σχολική ζωή και τον Α΄παγκόσμιο 
πόλεμο. Έγινε ψηφιοποίηση και χωρίστηκαν σε κατηγορίες. Οι μαθητές του 
Β2 τμήματος χωρίσαμε τις φωτογραφίες μας σε τρεις ομάδες και τις 
κατατάξαμε: α) Σχολική ζωή β) Οικογενειακά πορτραίτα και γ) Καθημερινή 
ζωή. Οι φωτογραφίες προβλήθηκαν στην τάξη. Βάλαμε μια λεζάντα στην 
κάθε μία και σχολιάσαμε το περιεχόμενό τους. Λόγω τις πανδημίας covid 19 
δεν μπόρεσαμε να εκθέσουμε τις φωτογραφίες στους γονείς και κήδεμόνες 
του σχολείου μας. 
 

Σχολική ζωή 
 

 
 

«Μια τάξη διαφορετική» 
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«Όλοι μαζί» 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Εμείς και η κυρία» 
 

«Τα κορίτσια με την ποδιά» 
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Οικογενειακά πορτραίτα 
 

 

     
 

«Εμείς και εμείς»     «Σοβαρό ζευγάρι» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             «Οι τρεις μας»                                 «Ο πατέρας στρατιώτης» 
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                «Το κάρο»                                                              «Το όργωμα» 
 
 

Καθημερινή ζωή 
 
 

 
 

«Το γλέντι» 
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«Η προίκα της νύφης» 
 
 

 
 

«Το σόι μας» 
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Βιβλιογραφικές αναφορές 
 

Αθ. Τζινίκου, «Ο Μακεδονικός Αγών και τα εις Θράκην γεγονότα» 

Κίρκη Γεωργιάδου, «ΤΟ ΠΥΤΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΟ ΓΡΑΔΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  

Δρ. Ευάγγελος Χεκίμογλου, «Το Νταούντ Μπαλί κατά την οθωμανική περίοδο» 

(άρθρο) 

Βασδραβέλλης Ιωάννης, 1950 «Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξρτησίας αγώνας 

1796-1832». Θεσσαλονίκη  

Κύρου Ελένη, 2014 Πτυχιακή εργασία « Χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας 

στην Ελληνική Γεωργία. Η περίπτωση του Πενταλόφου Θεσσαλονίκης» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Ενδεικτικές φωτογραφίες δράσης των μαθητών και μαθητριών. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

 
Ελευθερία Δερέκη 
rdereki70@gmail.com 

 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

B΄ Τάξη: ΑΤΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ –ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΓΚΙ-

ΝΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,   ΓΚΙΝΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΚΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙ-

ΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΕΝΕΞΕ ΣΟΦΙΑ, ΜΗΛΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΣΑΡΜΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΕΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ AΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, 

ΤΖΑΒΑΡΙΑΝ ΛΥΔΙΑ, ΤΟΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από 
το(Α1) Β1 τμήμα του Δημοτικού σχολείου Πενταλόφου, του Δήμου Ωραιο-
κάστρου, Θεσσαλονίκης, κατά τις σχολικές χρονιές 2019-2020  και 2020-2021.  

Στο πρώτο μέρος ενσωματώνεται το θεωρητικό πλαίσιο της Τοπικής 
Ιστορίας και συγκεκριμένα ο ορισμός της, ο ορισμός των ιστορικών πηγών 
και οι τύποι πηγών που χρησιμοποιούνται κατά την έρευνα της Τοπικής 
Ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα  από τις γραπτές πηγές αποσαφηνίζονται οι 
έννοιες αρχεία και δημόσια αρχεία αλλά   και η έννοια της προφορικής πηγής 
καθώς τα είδη αυτών των πηγών χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση του 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην παράθεση κάποιων ιστορικών 
στοιχείων για την τοπική κοινότητα  Πενταλόφου , που αφορούν την παλιά 
και νέα ονομασία του χωριού, τις ασχολίες των κατοίκων, τις κατοικίες, την 
τοπική παραδοσιακή ενδυμασία, στοιχεία της  ιστορίας του σχολείου, της 
εκκλησίας, καθώς και αναφορές στη συμμετοχή ντόπιων κατοίκων στον 
Μακεδονικό Αγώνα. Παρουσιάζονται επίσης και κάποια μνημεία που 
συναντάμε σήμερα στο χωριό. 

Τέλος, το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη διδακτική πρόταση και την 
διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος, «Οι μαθητές  των Δημοτικών 
σχολείων της περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης ανακαλύπτουν και μελετούν 
την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου 
τους» . Αρχικά γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος που αφορά 
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τους σκοπούς και τη μεθοδολογία του προγράμματος, στη συνέχεια ακο-
λουθεί η παράθεση των βιωματικών δραστηριοτήτων των μαθητών/ τριών 
και ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση και τα τελικά συμπεράσματα της 
ερευνητικής αυτής διαδικασίας.  
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Τοπική Ιστορία  

Το Α.Π.Σ. της Ιστορίας για το Δημοτικό Σχολείο( Δ.Ε.Ε.Π.Σ. σ. 212) πε-
ριγράφει την τοπική ιστορία ως «τη συνολική (κοινωνική, πολιτισμική, οικο-
νομική και πολιτική) ιστορία ενός συγκεκριμένου τόπου σε συσχετισμό με την 
Ιστορία του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου στον οποίο βρίσκεται (επαρχία, 
γεωγραφικό διαμέρισμα) αλλά και με την εθνική και παγκόσμια Ιστορία, όσο 
αυτό είναι εφικτό.» 

Η Τοπική Ιστορία μελετά όχι μόνο τα γεγονότα ενός τόπου αλλά και την 
πορεία αυτού στον χρόνο. Ασχολείται με διάφορα θέματα όπως, ιστορικά 
γεγονότα, πολιτικές, στρατιωτικές ενέργειες καθώς και με την μελέτη της 
καθημερινής ζωής των κατοίκων, τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμά τους 
αλλά και την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής σε μια 
συγκεκριμένη περίοδο. Ακόμη ένα σημείο μελέτης αποτελεί και η συστη-
ματική παρατήρηση και η αλλαγή του τοπίου μέσα στις ιστορικές συνθήκες. 
Ένα ακόμη θέμα προς μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει και η προέλευση 
της ονομασίας της τοπικής κοινότητας. Γενικότερα τα θέματα μελέτης ενός 
τόπου με τα οποία θα μπορούσε να ασχοληθεί κανείς είναι πάρα πολλά και 
μπορούν να ξεκινήσουν από την ιστορία ενός τόπου μέχρι την ιστορία μιας 
κοινότητας. Με την μελέτη της Τοπικής Ιστορίας το παιδί έχει την δυνα-
τότητα να συγκρίνει παρόν και παρελθόν και να αντιληφθεί διαφορές και 
ομοιότητες και γενικότερα τις αλλαγές που έχει υποστεί η τοπική κοινότητα.  
 
Πηγές της τοπικής ιστορίας  

Τα ίχνη που άφησαν οι ανθρώπινες κοινωνίες στη διαδρομή τους μέσα 
στο χρόνο συνιστούν ιστορικές μαρτυρίες για το ανθρώπινο παρελθόν.  

Πηγή ονομάζουμε κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα στον ιστορικό και το παρελ-
θόν, ο,τιδήποτε μπορεί με κάποιο τρόπο να μας αποκαλύψει κάτι για το πα-
ρελθόν ό,τι δηλαδή εξαρτάται από τον άνθρωπο, του χρησιμεύει, τον εκ-
φράζει, σημαίνει την παρουσία του, τη δράση του, τα γούστα ή τους τρόπους 
ύπαρξής του. Η ύπαρξη πηγών αποτελεί προϋπόθεση της ιστορικής γνώσης. 
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Τα ίχνη που άφησαν οι άνθρωποι μετατρέπονται από τον ιστορικό σε πηγές 
που μαρτυρούν για το ανθρώπινο παρελθόν, μετατρέπονται σε μαρτυρίες 
για τα ερωτήματα που θέτει ο ιστορικός. Έτσι κάθε τόπος εγγράφεται στο 
χρόνο και η ιστορία αφήνει τα ίχνη της στο χώρο, στο τοπίο, στα κτίσματα, 
στα αρχεία, στη συλλογική μνήμη κ.ά.  
 
Τυπολογίες πηγών  

Για την τοπική ιστορία, με τις άπειρες δυνατότητες που προσφέρει το 
ιστορικό της περιβάλλον, έχουν προταθεί πολλές τυπολογίες πηγών. Η τυ-
πολογία που ακολουθεί έχει ως στόχο να αναδείξει τον ευρύ ορίζοντα των 
πηγών της τοπικής ιστορίας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις ειδικές μεθό-
δους που σχετίζονται με την επεξεργασία κάθε είδους πηγών ξεχωριστά. 

Γραπτές: Δημοσιευμένες (απομνημονεύματα, ημερολόγια, ταξιδιωτικές 
εντυπώσεις, δημόσια έγγραφα, έργα τοπικών ιστοριογράφων, τοπικός 
τύπος, ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας) ή αδημοσίευτες (αρχεία και κατά-
στιχα φυλαγμένα σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους) προσφέρουν πληρο-
φορίες και επιδέχονται πολλές και πολλαπλές αναγνώσεις, προκειμένου να 
απαντηθούν τα εκάστοτε ιστορικά ερωτήματα και να γίνουν οι αναγκαίες 
αναπαραστάσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του ανθρώπου. 

Προφορικές: Μαρτυρίες που μπορούν να συμπληρώνουν τα κενά που 
αφήνουν άλλες πηγές, αντανακλώντας κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ανα-
καλεί το παρελθόν στη μνήμη της μια ομάδα. 

Φωτογραφικές: οπτικά ντοκουμέντα που προσφέρουν πολύτιμες πλη-
ροφορίες για τις αλλαγές του ιστορικού τοπίου και των ανθρώπινων κοι-
νωνιών μέσα στο χρόνο. 

Υλικές: Από αντικείμενα τέχνης και καθημερινής ζωής (που σώζονται σε 
μουσεία ή ιδιωτικές συλλογές) έως και το ίδιο το τοπίο, παρουσιάζουν μια 
συνέχεια, μια διαδοχή γραφών στις οποίες αναζητούνται τα ίχνη των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο παρελθόν. 

Χάρτες: Εξασφαλίζουν τη συσχέτιση της παραμέτρου του χώρου με 
αυτήν του χρόνου και του ιστορικού φαινομένου και συνιστούν σε πολλές 
περιπτώσεις μέσον παραστατικής εικονογράφησης και σχεδιαστικής αποτύ-
πωσης του ιστορικού υλικού. 

Διαγράμματα και στατιστικοί πίνακες: Αξιοποιούνται κυρίως σε οικο-
νομικού, δημογραφικού και πολιτικού ενδιαφέροντος θέματα. 

Ηχητικές: ηχογραφημένες μαρτυρίες του παρελθόντος (τραγούδια, 
δημόσιοι λόγοι που εκφωνήθηκαν σε εκδηλώσεις πολιτιστικού, θρησκευ-
τικού, αθλητικού ή άλλου χαρακτήρα). 
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Κινηματογραφικές: Ανάμεσα στα είδη κινούμενης εικόνας ξεχωριστή 
θέση κατέχουν τα επίκαιρα, τα οποία θεωρούνται πρωτογενείς πηγές και 
αξιοποιούνται σε τηλεοπτικές εκπομπές ιστορικού ενδιαφέροντος, ντοκι-
μαντέρ κ.α. 

Πολυμέσα, ηλεκτρονικές: περιέχουν την αξιοποίηση πολλών εποπτικών 
και διδακτικών μέσων συγχρόνως. 

 
Αρχείο 

Αρχείο είναι η ιδιωτική ή δημόσια συλλογή εγγράφων ή άλλων αντι-
κειμένων (φωτογραφιών, εφημερίδων κλπ.) που κρίνεται σκόπιμο να φυλα-
χτούν για λόγους πρακτικούς, ιστορικούς ή συναισθηματικούς καθώς και ο 
χώρος όπου συγκεντρώνονται και φυλάσσονται οι παραπάνω συλλογές.  

Με την έννοια που τον χρησιμοποιούν οι ιστορικοί ο όρος αρχείο περι-
γράφεται ως «τα τεκμήρια, ανεξαρτήτως περιεχομένου, χρονολογίας, σχή-
ματος και ύλης, που έχει δεχθεί ή αποστείλει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του».  

Τα αρχεία διακρίνονται σε δημόσια (κρατικά), εκκλησιαστικά και ιδιω-
τικά και σε αρχεία προσώπων και οργανισμών. Ο όγκος των εγγράφων από 
τη στιγμή που επενδύεται με ιστορική αξία και φυλάσσεται ως σώμα ονο-
μάζεται αρχείο. 

Τα δημόσια αρχεία (συγκέντρωση κρατικών εγγράφων) απορρέουν από 
τις καθημερινές δραστηριότητες της δημόσιας διοίκησης και διατηρούνται 
επειδή αντιπροσωπεύουν την «τεκμηρίωση» μιας Αρχής.  
 

Προφορικές πηγές 

Η προφορική ιστορία συλλέγει αφηγήσεις της ζωής των αφανών αν-
θρώπων, οι οποίες προϋποθέτουν τη μνήμη, από την οποία αντλούν το 
υλικό τους. Πρόκειται για μια ενεργό μνήμη της οποίας οι μηχανισμοί λει-
τουργούν ως στρατηγική επιβίωσης των ατόμων, στηρίζοντας την προσπά-
θειά τους στο να ταξινομήσουν τις αναμνήσεις τους προκειμένου να μπορέ-
σουν να διαχειριστούν τις εμπειρίες τους.  

Στη χρήση γραπτών ή προφορικών αναπολήσεων προσωπικών εμπει-
ριών δεν πρέπει να ξεχνάμε την επιλεκτικότητα της μνήμης, δηλαδή τα  κοι-
νωνικά αίτια που ευνοούν την επιβίωση ορισμένων μαρτυριών και την απο-
σιώπηση ή τη λήθη άλλων. Η προφορική μαρτυρία εμπλέκει την προφορική 
παράδοση (παροιμίες, τραγούδια κλπ) με την αναπόληση προσωπικών 
εμπειριών. Πολλές φορές εμπλέκει μια επινοημένη παράδοση, η οποία μπο-
ρεί να αποτελέσει χρήσιμη πηγή πληροφοριών αρκεί να γνωρίζουμε πότε και 
κάτω από ποιες περιστάσεις επινοήθηκε και πώς να την χρησιμοποιήσουμε.  
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

 Ο Πεντάλοφος είναι χωριό, έδρα της  δημοτικής ενότητας Καλλιθέας  
του δήμου Ωραιοκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Βρί-
σκεται 16 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Θεσσαλονίκης, στις δυτικές παρυ-
φές του μικρού ορεινού όγκου «Σεβρί Τεπέ» (Ψηλή κορυφή) ή αλλιώς Σιβρίου 
και σε υψόμετρο 122μ. Δυτικά του χωριού ρέει ο Γαλλικός ποταμός. Ωστόσο 
το χωριό δεν ήταν χτισμένο από την αρχή στη σημερινή τοποθεσία. Η αρχική 
του θέση ήταν βορειότερα, κοντά στους πρόποδες του βουνού. Εξαιτίας 
όμως μιας θανατηφόρας αρρώστιας που έπληξε το χωριό, οι κάτοικοί του 
αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν και να μεταφερθούν νοτιοανατολικό-
τερα στη σημερινή σχεδόν τοποθεσία. Το χωριό πήρε τη σημερινή του μορ-
φή μετά τη μετακίνηση πληθυσμού από άλλους οικισμούς που βρίσκονταν 
εκεί κοντά, πιθανόν για μεγαλύτερη ασφάλεια στα δύσκολα χρόνια που 
προηγήθηκαν. 
 

 
   Αεροφωτογραφία του Πενταλόφου 

 
 Ο Πεντάλοφος αναφέρεται από τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας με 
το όνομα Γραδεμπόριο και ήταν ανέκαθεν χωριό που ανήκε στο βακούφι 
του Γαζή Εβενός μπέη». Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, το όνομα 
προέρχεται από τη σλαβική φράση « γκρντα σι γκρντα σι μπόρι», που 
σημαίνει στήθος με στήθος παλεύουν, καθώς οι κάτοικοι του συγκεκριμένου 
χωριού ήταν πολύ καλοί παλαιστές και συνήθιζαν να κάνουν συχνά αγώνες 
πάλης κυρίως κατά τη διάρκεια των μεγάλων γιορτών. Με αφορμή αυτή τη 
συνήθεια, ο δάσκαλος Μιχ. Τριανταφύλλου που υπηρέτησε στο χωριό κατά 
την περίοδο 1902-1904 θέλησε να αντικαταστήσει τη  σλαβική ονομασία « 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Γραδεμπόρ» με την ελληνική, «Νικόπολη». Με την ονομασία αυτή αναγρά-
φεται το χωριό στους ελληνικούς στρατιωτικούς χάρτες των αρχών του 
20ου αι. Ωστόσο η ονομασία «Νικόπολη» δεν επικράτησε για πολύ και επα-
νήλθε η αρχική η οποία ελληνοποιήθηκε σε «Γραδεμπόριο» μέχρι να αντικα-
τασταθεί κι αυτή το 1953 με την ονομασία «Πεντάλοφος», η οποία προέρ-
χεται από τη συστοιχία των πέντε λόφων που περιβάλλουν τον οικισμό. 
Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας ήταν ένας από τους χριστιανικούς οικι-
σμούς του κάμπου της Θεσσαλονίκης που διατήρησε την αυτοτέλειά του μέ-
χρι την απελευθέρωση από τους Τούρκους, χωρίς να μετατραπεί σε τσιφλίκι 
μεγάλων γαιοκτημόνων. Κατά τον 17ο-18ο αι. το Γραδεμπόρ είχε 80 σπίτια. 
Στις αρχές του 19ου αι. ενέσκηψε  επιδημία χολέρας με αποτέλεσμα ο οικι-
σμός να υποστεί μεγάλες απώλειες. Κατά την απογραφή του 1905 είχε 310 
Έλληνες και 472 Βούλγαρους κατοίκους. Ο Δ. Σάρρος αναφέρει ότι το 1906 ο 
οικισμός αριθμούσε 150 σπίτια από τα οποία μόνο τα 56 ήταν ελληνικά. Το 
1918 το Γραδεμπόριο αποτέλεσε αυτόνομη κοινότητα και κατά την απο-
γραφή του 1920 είχε 740 κατοίκους. Το 1928 ο οικισμός αριθμούσε 907 κα-
τοίκους ενώ με την απογραφή του 1940 είχε 1114 κατοίκους.  Ο πληθυσμός 
του σήμερα, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 ανέρχεται σε 
2022 κατοίκους. 
 

Ασχολίες των κατοίκων 
 

 Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας στο Γράδεμπορ λειτουργούσε πυριτι-
δοποιείο που παρήγαγε πυρίτιδα για τις ανάγκες του τουρκικού στρατού. Σε 
αυτό εργάζονταν πολλοί κάτοικοι του οικισμού καθαρίζοντας το υδρα-
γωγείο του πυριτιδοποιείου, με αποτέλεσμα να παραχωρηθούν  προνόμια 
στους κατοίκους του Γραδεμπορίου από την Υψηλή Πύλη, όπως η απαλλαγή 
τους από την πληρωμή διάφορων φόρων.  
 Εκτός από την ενασχόλησή τους στο πυριτιδοποιείο οι κάτοικοι του 
Γράδεμπορ ασχολούνταν παράλληλα με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. 
Όσοι κάτοικοι ασχολούνταν με την κτηνοτροφία  εξέθρεφαν λίγα βουβάλια, 
αγελάδες και πρόβατα. Είχαν κι από ένα με δύο άλογα και γαϊδούρια τα 
οποία χρησιμοποιούσαν ως μεταφορικά μέσα. Στα χωράφια καλλιεργούσαν 
κριθάρι, σκληρό σιτάρι, καλαμπόκι, σίκαλη και σουσάμι το οποίο πουλούσαν 
στα εργοστάσια της ΜΕΖΑΠ και του Χαϊτογλου. Επίσης κάθε οικογένεια είχε 
το αμπέλι της. Την περίοδο του τρύγου, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι βρίσκονταν 
στα αμπέλια για να μαζέψουν τα σταφύλια. Τα μετέφεραν με τα κάρα τους 
στα πατητήρια τους για να κάνουν το κρασί κι αργότερα το τσίπουρο. Στα 
χωράφια που βρίσκονταν κοντά στον Γαλλικό ποταμό καλλιεργούσαν  
διάφορα κηπευτικά τα οποία μετέφεραν με τα κάρα τους και τα πουλούσαν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AE_%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7
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στη λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης. Επίσης στις πρώτες δεκαετίες  του 
προηγούμενου αιώνα πολλοί κάτοικοι ασχολούνταν και με την εκτροφή 
μεταξοσκώληκα πουλώντας σε εμπόρους το ακατέργαστο μετάξι που 
παρήγαγαν. Από τη δεκαετία του 1950 και για αρκετές ακόμη δεκαετίες 
πολλοί κάτοικοι του Πενταλόφου, δούλευαν ως εργάτες  στις αμμοληψίες 
που γινόταν από τον Γαλλικό ποταμό. Φόρτωναν με τα φτυάρια την άμμο 
από το ποτάμι στα φορτηγά κι αυτά τη μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη, που 
την εποχή εκείνη είχε μεγάλη ανοικοδόμηση. Σε μια εποχή που ανθούσε η 
μετανάστευση, η εργασία αυτή κράτησε πολλούς  κατοίκους στο χωριό. 
 

 
 

 Ο Πεντάλοφος ακόμη και σήμερα παραμένει ένα χωριό όπου η 
πλειοψηφία των κατοίκων του ασχολείται με τη γεωργία και κυρίως την 
κτηνοτροφία. Μάλιστα για κάποιες δεκαετίες μετά το 1980 οι περισσότεροι 
κάτοικοι του Πενταλόφου ασχολούνταν με την εκτροφή γαλακτοπαρα-
γωγών αγελάδων, ο αριθμός των οποίων το 1993 ήταν 6600 με 18050 τόνους 
παραγωγή γάλακτος καθιστώντας έτσι τον Πεντάλοφο ως το πιο σημαντικό 
κέντρο εκτροφής γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων σε όλο τον Ελλαδικό 
χώρο. Ένας περιορισμένος αριθμός κατοίκων ασχολείται με την εκτροφή 
αιγοπροβάτων και πτηνών. Όσον αφορά τη γεωργία, οι κάτοικοι σήμερα 
καλλιεργούν κυρίως σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι, κριθάρι και βρώμη. 
Σήμερα βέβαια αρκετοί κάτοικοι, κυρίως νεότεροι, ασχολούνται και με 
διάφορα άλλα επαγγέλματα. 
 

Κατοικίες 
 

 Οι κάτοικοι τα παλιότερα χρόνια έχτιζαν τα σπίτια τους με πλιθιά (χώμα 
αναμιγμένο με νερό και άχυρο) και ξύλα και τα περισσότερα απ΄αυτά  ήταν 
διώροφα. Στο ισόγειο είχαν τα ζώα, ήταν δηλαδή ο στάβλος και μια 
εσωτερική σκάλα οδηγούσε στον επάνω όροφο, που ήταν και η κύρια 
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κατοικία. Σ΄ ένα σπίτι ζούσαν περισσότερες από μία οικογένειες . Έτρωγαν 
όλοι μαζί σ΄ ένα μικρό, χαμηλό τραπέζι το λεγόμενο «σοφρά» καθισμένοι 
στο πάτωμα. Τα σπίτια συγγενικών οικογενειών χτίζονταν κολλητά το ένα 
με το άλλο κι επικοινωνούσαν μεταξύ τους με εσωτερικές πόρτες. Αυτό 
γινόταν για λόγους προστασίας από ληστές, από τους Τούρκους και τους 
Βούλγαρους κομιτατζήδες αργότερα. Δίπλα και έξω από κάθε σπίτι υπήρχε 
και ο φούρνος με ξύλα , όπου οι νοικοκυρές έψηναν τα ψωμιά και τα φαγητά 
τους. Με το πέρασμα των χρόνων τα σπίτια αυτά γκρεμίστηκαν και 
χτίστηκαν καινούρια με νέα και πιο ανθεκτικά υλικά. Σήμερα βέβαια όλα τα 
σπίτια του χωριού είναι όμορφες, σύγχρονες διώροφες κατοικίες με μεγάλες 
αυλές τα περισσότερα. 
 

 
 
Τοπική παραδοσιακή ενδυμασία 
 

 Όλα τα ρούχα των κατοίκων του χωριού ήταν χειροποίητα. Τα ύφαιναν 
οι γυναίκες στον αργαλειό που υπήρχε σε κάθε σπίτι.  Οι άντρες φορούσαν 
ένα μαύρο, φαρδύ παντελόνι (μπενεβρέκι), το οποίο συγκρατούσαν στη 
μέση με ένα κορδόνι κι ένα σκουρόχρωμα φαρδύ υφαντό ζωνάρι. Επίσης 
φορούσαν σκουρόχρωμα ή άσπρα πουκάμισα κι από πάνω ένα αμάνικο 
μαύρο γιλέκο. Οι κάλτσες τους (τσουράπια) ήταν πλεχτές σε μαύρο κυρίως 
χρώμα με κάποιες άσπρες ρίγες και για παπούτσια φορούσαν τα γουρου-
νοτσάρουχα. Στο κεφάλι φορούσαν τραγιάσκα ή φέσι ανάλογα με την εποχή 
που ζούσαν. 
 Η γυναικεία φορεσιά αποτελούνταν από άσπρο μακρύ μεσοφόρι με 
κεντήματα στον ποδόγυρο, τα μανίκια και τον λαιμό. Πάνω από το με-
σοφόρι φορούσαν τον σαγιά (σαγκία) ,ένα μακρύ μπλε σκούρο πανωφόρι 
και μπροστά έδεναν μια υφαντή κοκκινόχρωμη ποδιά με χρωματιστές κά-
θετες ρίγες για σχέδιο. Στη μέση και πάνω από την ποδιά έδεναν ένα υφαντό 
ζωνάρι και στους γάμους ή στα πανηγύρια φορούσαν σειρές με φλουριά στο 
στήθος.  
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 Επίσης φορούσαν μαύρο αμάνικο γιλέκο και τον χειμώνα γιλέκο με 
μανίκι επενδυμένο με γούνα (προβιά), που λεγόταν λιμπαντές. Οι κάλτσες 
τους (τσουράπια) ήταν πλεχτές, παρόμοιες με τις ανδρικές ενώ στο κεφάλι 
φορούσαν πάντα μαντίλα. Αργότερα οι γυναικείες φορεσιές αντικαταστά-
θηκαν με πιο απλά μακριά σκουρόχρωμα φορέματα (αλατζάς) με μαύρο 
αμάνικο γιλέκο, ποδιά με κεντημένα σχέδια στο κάτω μέρος και απλή 
σκούρη μαντίλα (τσεμπέρι). Περνώντας τα χρόνια τα υφαντά φορέματα 
αντικαταστάθηκαν με άλλα παρόμοια φτιαγμένα με υφάσματα εργοστα-
σιακά, όπως π.χ. το βελούδο. 
 
Βρύσες - Νερόμυλοι 

 

Ο οικισμός υδρευόταν από πηγές και ρέματα και αρχικά από μία πηγή, η 
οποία υπήρχε μέσα στο ρέμα, που βρίσκεται ανατολικά του οικισμού.  
Αργότερα έγιναν τρεις δημόσιες βρύσες στο χωριό που έτρεχαν συνεχώς 
καθαρό νερό. Από εκεί έπαιρναν νερό οι γυναίκες του χωριού με στάμνες ή 
«γκαζοτενεκέδες», για να καλύψουν τις ανάγκες του νοικοκυριού τους. 
Επίσης στις βρύσες αυτές πότιζαν και  τα ζώα τους δύο φορές τη μέρα. 

Κατά τον μεσοπόλεμο στο Γραδεμπόριο λειτουργούσαν δύο νερόμυλοι, 
του Γιόφκα και του Σαμολαδά, οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στον Γαλλικό 
ποταμό με το νερό του οποίου κινούνταν. Ο ένας απ΄ αυτούς εκτός από 
σιτάρι άλεθε και σουσάμι. Σήμερα σώζονται ελάχιστα μόνο ερείπια, που 
μαρτυρούν την ύπαρξή του.  
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Οι παλιές βρύσες του χωριού 

 

 
Ερείπια του παλιού νερόμυλου 

 
Σχολείο 

 

 Στον Πεντάλοφο λειτουργούσε ελληνικό σχολείο, τουλάχιστον από τα 
μέσα του 19ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια των εθνικών ανταγωνισμών, 
οι Βούλγαροι πέτυχαν την ίδρυση και βουλγαρικού σχολείου. To 1882 δίδα-
σκε στο γραμματοδιδασκαλείο του Γραδεμπόρ ο δάσκαλος Απόστολος 
Γεωργίου. Κατά το σχολικό έτος 1894-1895 στο ελληνικό γραμματοδιδασκα-
λείο του χωριού φοιτούσαν 36 μαθητές. Το 1906 στο ίδιο σχολείο φοιτούσαν 
45 μαθητές και δίδασκαν ο βραδύγλωσσος γηγενής δάσκαλος Ευάγγελος 
Ζλατάνης και η δασκάλα Σ. Σταμάτου, ενώ στο βουλγάρικο σχολείο φοι-
τούσαν  50 μαθητές και δίδασκαν δύο δάσκαλοι. Το ελληνικό σχολείο στεγα-
ζόταν σε ένα μισθωμένο κτήριο, γιατί το παλιό σχολικό κτήριο παραχω-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
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ρήθηκε κατά το ήμισυ στους σχισματικούς και το άλλο ήμισυ για 
στρατωνισμό του τουρκικού στρατού, ο οποίος διέμενε μόνιμα εκεί για τη 
φύλαξη του οικισμού. Επίσης τα χρόνια αυτά  δίδαξε ως δάσκαλος και ο 
Μιχαήλ Τριανταφύλλου, ο οποίος “μόλις αποφοίτησε από το Υποδιδασκαλείο 
Θεσσαλονίκης, πήρε το διοριστήριο έγγραφο, ένα πιστόλι και σφαίρες και πήγε 
να εργασθεί στο επίμαχο χωριό Γραδεμπόριο. Η βουλγαρική προπαγάνδα είχε 
κατορθώσει μετά το εκκλησιαστικό σχίσμα  να αναγνωρισθεί στο Γραδεμπόριο 
και βουλγαρική σχισματική κοινότητα παράλληλα προς την ορθόδοξη ελληνική, 
η οποία είχε σχολείο και εκκλησία πολύ πριν το σχίσμα, γιατί οι Έλληνες απο-
τελούσαν την πλειοψηφία των κατοίκων, επεδίωκε μάλιστα με τρομοκρατία να 
προσελκύσει όλους τους κατοίκους στη βουλγαρική κοινότητα. Τη δύσκολη 
αυτή εποχή ο νεαρός δάσκαλος προσπάθησε με κάθε τρόπο και κατόρθωσε να 
ανυψώσει το εθνικό φρόνημα και να εμπνεύσει αυτοπεποίθηση σ' αυτούς τους 
κατοίκους που έμειναν πιστοί στα πάτρια. Το 1910 παραιτήθηκε από δάσκαλος 
και άνοιξε μικρό βιβλιοπωλείο και τυπογραφείο στη Θεσσαλονίκη που 
εξελίχθηκε στο γνωστό εκδοτικό οίκο Μ. Τριανταφύλλου.” 

 

 
 

Το κτήριο του παλιού Δημοτικού σχολείου που λειτουργεί μέχρι σήμερα 

 
 Αργότερα χτίστηκε τριθέσιο δημοτικό σχολείο στη θέση που σήμερα 
βρίσκεται το γήπεδο μπάσκετ. Το 1953 χτίζονται τρεις νέες σχολικές αίθου-
σες στον χώρο του σημερινού δημοτικού σχολείου το οποίο εγκαινιάζεται 
ένα χρόνο μετά. Λειτουργεί έτσι τριθέσιο σχολείο, όπου γινόταν συνδιδα-
σκαλίες της Α΄ με τη Β , της Γ΄ με τη Δ ΄ και της Ε΄ με τη ΣΤ΄ τάξης. Σύντομα 
προστίθενται άλλες τρεις αίθουσες και το γραφείο των δασκάλων και σ΄αυτή 
τη μορφή το σχολικό κτήριο υπάρχει και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Λόγω της 
αύξησης όμως των μαθητών/τριών τις τελευταίες δεκαετίες και για να καλυ-
φθεί η ανάγκη σχολικής στέγης ανεγείρεται  το 2005 νέο συμπληρωματικό 
σχολικό κτήριο δίπλα ακριβώς στο παλιό, ενώ το 2010 τοποθετούνται στον 
αύλειο χώρο και αίθουσες προκάτ. Με τη μορφή αυτή λειτουργεί σήμερα το 
9/θεσιο δημοτικό σχολείο Πενταλόφου. 
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Το νέο συμπληρωματικό σχολικό κτήριο Αίθουσες προκάτ 
 
          
Εκκλησία 
 

 Ο ναός του Γραδεμπόρ είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. 
Από το 1896 ο ναός χρησιμοποιούνταν εκ περιτροπής τόσο από τους 
Έλληνες όσο κι από τους Βούλγαρους κατοίκους του χωριού. Για το γεγονός 
αυτό διαμαρτυρήθηκε το 1904 στο βαλή Θεσσαλονίκης Χιλμή πασά ο μητρο-
πολίτης Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος ο οποίος ζήτησε την κατάργηση αυτού 
του καθεστώτος.  Γκρεμίστηκε το 1958 για να χτιστεί στη θέση της ο σημε-
ρινός ναός τα θυρανοίξια του οποίου τελέστηκαν το 1972. 
 
 

 
 

Ανέγερση του νέου ναού 
 

 

Ο σημερινός ναός 
της «Κοίμησης της Θεοτόκου» 

 
  

 Σύμφωνα με μαρτυρίες στις αρχές του περασμένου αιώνα υπήρχε και 
δεύτερη εκκλησία που χρησιμοποιούνταν από τους σχισματικούς κατοίκους 
του χωριού. Στον ίδιο χώρο λέγεται ότι λειτουργούσε και το βουλγαρικό 
σχολείο. Οι πληροφορίες  βέβαια για τη δύσκολη αυτή εποχή είναι αρκετά 
συγκεχυμένες. 
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Σιδηροδρομικός σταθμός 
 

 Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας κατασκευάστηκε σιδηροδρομικό 
δίκτυο στον κάμπο της Θεσσαλονίκης με διάφορες σιδηροδρομικές γραμμές 
που διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση και χρησιμοποιούνταν και μετά την 
απελευθέρωση. Μία απ΄ αυτές που ξεκινούσε από τον σταθμό της κατα-
σκευάστριας εταιρείας που βρισκόταν στη θέση του σημερινού μηχανο-
στασίου και κατέληγε στο Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) περνούσε κι από 
την αγροτική περιοχή του Γράδεμπορ όπου υπήρχε και σταθμός. 
 

 
Ο παλιός  σιδηροδρομικός σταθμός 

 
Μακεδονικός Αγώνας 
 

 Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αι. η Μακεδονία βρέθηκε στο 
επίκεντρο των επεκτατικών βλέψεων της γειτονικής Βουλγαρίας , η οποία 
παρακινούμενη από τον μεγαλοϊδεατισμό της για τη δημιουργία της «Μεγά-
λης Βουλγαρίας», επιχείρησε να προσαρτήσει τη Μακεδονία στο εκκο-
λαπτόμενο βουλγαρικό κράτος. Η προσπάθειά της αυτή άρχισε με  την προ-
παγανδιστική της δράση η οποία βασίστηκε “στην ιδιάζουσα εθνολογική 
σύνθεση των χριστιανών κατοίκων της Μακεδονίας, που η εθνική τους ταυτό-
τητα μπορούσε να προσδιοριστεί μόνο από τη γλώσσα τους[….] Την περίοδο 
αυτή στον χώρο της Μακεδονίας υπήρχε γλωσσική πολυμορφία, αφού τον χρι-
στιανικό της πληθυσμό συνέθεταν ελληνόφωνοι, βουλγαρόφωνοι, βλαχόφωνοι, 
αλβανόφωνοι και σλαβόφωνοι. Οι σλαβόφωνοι κάτοικοι της Μακεδονίας 
μιλούσαν ένα τοπικό ιδίωμα που είχε μεν κορμό τη βουλγαρική και τη σέρβικη 
γλώσσα αλλά περιελάμβανε και πολλές ελληνικές, τούρκικες, βλάχικες και 
αρβανίτικες λέξεις.” Η ομιλία αυτού του ιδιώματος επέφερε την εθνολογική 
αλλοίωση κάποιων πληθυσμών της βόρειας κυρίως Μακεδονίας, οι οποίοι 
απέκτησαν βουλγαρική συνείδηση ωστόσο ο μεγαλύτερος αριθμός των 
χριστιανών κατοίκων της Μακεδονίας διατήρησε την ελληνική εθνική του 
συνείδηση παρότι αρκετοί απ΄ αυτούς μιλούσαν το σλαβικό αυτό γλωσσικό 
ιδίωμα. 
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Το γλωσσικό αυτό ιδίωμα μιλιόνταν και στο Γραδεμπόριο και συνεχίζει 
ακόμη και σήμερα να χρησιμοποιείται από γεροντότερους κυρίως κατοίκους 
του χωριού. 

Η προπαγανδιστική δράση βασίστηκε στον θρησκευτικό κυρίως προση-
λυτισμό των χριστιανών κατοίκων της Μακεδονίας που απέβλεπε στη δή-
λωση πίστης τους στη βουλγαρική Εξαρχία. Σε επόμενη περίοδο οι Βούλ-
γαροι επιδόθηκαν σε ένοπλη τρομοκρατική δράση με σώματα ενόπλων 
Βούλγαρων ανταρτών, των κομιτατζήδων, οι οποίοι προέβαιναν σε λεηλα-
σίες, εξευτελισμούς και σφαγές του μακεδονικού ελληνισμού. Οι αδίστακτοι 
αυτοί επιδρομείς όμως δεν κατάφεραν να κάμψουν το φρόνημα του ελλη-
νισμού της Μακεδονίας καθώς από το 1904 και μέχρι το 1908 εκδηλώνει την 
ένοπλη απάντησή του στις βουλγαρικές θηριωδίες . 

Στον μακεδονικό αυτό αγώνα σημαντική προσφορά είχε και το Γρα-
δεμπόρ καθώς από εδώ καταγόταν αρκετοί μακεδονομάχοι. Ο μακεδονο-
μάχος Τράγιος το 1907 σκοτώθηκε στη λίμνη των Γιαννιτσών μετά από αιμα-
τηρή συμπλοκή με κομιτατζήδες. Μεγάλη προσφορά στον μακεδονικό 
αγώνα είχε η οικογένεια Δημητρίου Βουλγαράκη, ενώ πρωτοπαλίκαρο του 
καπετάν Ράμναλη διετέλεσε ο Γραδεμπορινός Αντώνιος Πέννας. Σύνδεσμος 
του ελληνικού προξενείου υπήρξε ο Σωκράτης Τούσκας και ο βοσκός 
Δημήτριος Προδρόμου που κατακρεουργήθηκε από τους κομιτατζήδες έξω 
από το χωριό του, τον Αύγουστο του 1904. 

Το καλοκαίρι του 1904, ο κομιτατζής Τσιόπκας εισήλθε με το σώμα του στο 
Γραδεμπόριο, τρομοκράτησε τους κατοίκους και στρατολόγησε μερικούς απ' 
αυτούς, μεταξύ των οποίων και δύο Έλληνες διά της βίας. Ο δάσκαλος της 
κωμόπολης, Μιχαήλ Τριανταφύλλου ενημέρωσε για τα τεκτενόμενα το Ελληνικό 
Προξενείο Θεσσαλονίκης. Με πληροφορίες του Προξενείου, οι Οθωμανικές αρχές 
συνέλαβαν και εξόντωσαν τον Τσιόπκα και το σώμα του. Στις 28 Αυγούστου 
του 1904 εισήλθε στην κώμη ο Αποστόλ Πέτκωφ προκειμένου να τιμωρήσει 
τους Έλληνες για τις ενέργειές τους. Αφού κατέκαψε την οικία του, σκότωσε τον 
πρόκριτο Στέργιο Τράικο (Τσιφούτη), τη γυναίκα του Βελίκα και τους δυο γιους 
του Αναστάσιο και Αστέριο. Στη μνήμη τους υπάρχει αφιερωμένο μνημείο 
μπροστά από το παρεκλήσσι του Αγίου Γεωργίου στον Πεντάλοφο. Επίσης μια 
ακόμη αγωνίστρια του μακεδονικού αγώνα ήταν και η νεαρή δασκάλα με 
καταγωγή από το Γραδεμπόριο, η Βελίκα Τράικου, η οποία , αν και ορφανή, 
κατάφερε να φοιτήσει στο «Ανώτερο Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης» και 
μετά να διδάξει σε σχολείο ενός χωριού της Καρατζόβας. Η Βελίκα επωμί-
στηκε το βαρύ καθήκον του συνδέσμου Μοναστηρίου – Καστοριάς – Θεσσα-
λονίκης μεταφέροντας μηνύματα.  Στις 28 Αυγούστου 1907, όμως ένας Βούλ-
γαρος κομιτατζής την συνάντησε στα Γιαννιτσά και την μαχαίρωσε στο 
στήθος. Ήθελε να μάθει τα μυστικά της, αλλά εκείνη τα κράτησε επτα-

https://el.wikipedia.org/wiki/1904
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1904
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB_%CE%A0%CE%AD%CF%84%CE%BA%CF%89%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
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σφράγιστο μυστικό, με αποτέλεσμα να βασανιστεί άγρια και να κατακρεουρ-
γηθεί σε ηλικία 21 ετών. Στον Πεντάλοφο και δίπλα στο μνημείο της οικο-
γένειας Τράικου (Τσιφούτη) έχει στηθεί προτομή της Βελίκας. 

 

  

Μνημείο για τους αγωνιστές  
του Μακεδονικού Αγώνα 

Προτομή  
Βελίκας Τράικου 

 

  
 Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου  και συγκεκριμένα το φθι-
νόπωρο του 1915 οι δυνάμεις της Αντάντ επιχείρησαν πολεμικό αντιπε-
ρισπασμό δημιουργώντας το «Μακεδονικό Μέτωπο», προκειμένου αφ΄ενός 
μεν να αποτρέψουν τη μετάγγιση δυνάμεων των κεντρικών αυτοκρατοριών 
από το ένα μέτωπο στο άλλο, αφ΄ ετέρου δε να παράσχουν συνδρομή στη 
Σερβία, της οποίας οι δυνάμεις είχαν υποστεί συντριβή από την επίθεση της 
Αυστροουγγαρίας και της Βουλγαρίας. Μετά την αποβίβαση στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης χιλιάδων στρατιωτών των συμμαχικών δυνάμεων και την 
στρατοπέδευσή τους στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι σύμμαχοι 
επιδόθηκαν σε μια συστηματική προσπάθεια οχύρωσής της με την κατα-
σκευή μιας αμυντικής γραμμής που έδινε τη μορφή ενός τεράστιου περιχα-
ρακωμένου στρατοπέδου. Μετά την τελική διαμόρφωση της αμυντικής 
αυτής γραμμής τα υψώματα του Γραδεμπορίου καθώς και άλλων γειτονικών 
περιοχών γέμισαν χαρακώματα και σκυρόδετα υπόγεια πυροβολεία στα 
οποία εγκαταστάθηκαν χιλιάδες στρατιώτες από τη Γαλλία. Επίσης στη νο-
τιοδυτική πλαγιά του βουνού Καρδακλή, βόρεια του Γράδεμπορ, οι σύμμαχοι 
κατασκεύασαν ένα ακόμη στρατιωτικό νοσοκομείο. Σήμερα στην πλαγιά 
ενός υψώματος δυτικά του Πενταλόφου υπάρχει ρωσικό κενοτάφιο προς 
τιμή των Ρώσων στρατιωτών που θυσιάστηκαν στο «Μακεδονικό Μέτωπο» 
κατά την τριετία 1916-1918. Το Κενοτάφιο αυτό ανεγέρθηκε τον Σεπτέμβριο 
του 1919. 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ωραιοκάστρου και Βόλβης 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

194 

 
 

Ρώσικο κενοτάφιο προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών 
του «Μακεδονικού Μετώπου»(Ανέγερση 1919) 

 
 Το 1917 ψηφίστηκε νόμος «Περί συστάσεως και διοικήσεως δήμων και 
κοινοτήτων εν ταις «Νέαις χώραις», σύμφωνα με τον οποίο συστήθηκε μετα-
ξύ άλλων κοινοτήτων και η κοινότητα Γράδεμπορ με έδρα και μοναδικό οικι-
σμό το Γράδεμπορ. Το 1918 με νόμο «Περί εγκρίσεως κανονισμού Χωροφυ-
λακής» συστήθηκε «σταθμός Χωροφυλακής Γραδεμπορίου». 
 Στην πληθυσμιακή απογραφή του 1920 παρατηρείται μείωση του πληθυ-
σμού στο Γράδεμπορ (740 κάτοικοι) ,όπως βέβαια και σε άλλα χωριά λόγω 
της υπογραφής της συνθήκης του Νεϊγύ , που επέτρεψε τους βουλγαρό-
φρονες κατοίκους αυτών των περιοχών να εγκαταλείψουν τη Μακεδονία. 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Γενικά 

 Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από μαθητές/τριες της 
Α΄ και Β΄ δημοτικού. Αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Τοπικής 
Ιστορίας και επιδιώκει να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες πτυχές της ιστορίας 
του τόπου τους και της ζωής των προγόνων τους μέσα από τη μελέτη 
διαφόρων πηγών. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε σχεδια-
στεί να υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2020 μετά από 
σχετική  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που προηγήθηκε τους μήνες Σε-
πτέμβριο-Δεκέμβριο 2019. Στη φάση όμως της ανεύρεσης και συλλογής του 
αρχειακού υλικού, το πρόγραμμα  διακόπηκε καθώς σταμάτησε η δια ζώσης 
λειτουργία των σχολείων, από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και τις αρχές Ιουνίου, 
λόγω της πανδημίας. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε και την επόμενη χρονιά 
2020-2021 από τους ίδιους μαθητές/τριες , που φοιτούσαν  πλέον στη Β΄τάξη, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί. Ωστόσο οι δυσκολίες ήταν και πάλι πολλές. Τα 
σχολεία διέκοπταν κατά περιόδους τη δια ζώσης λειτουργία τους αντικα-
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θιστώντας την με  την εξ αποστάσεως και όσο καιρό παρέμεναν ανοιχτά οι 
συνθήκες διδασκαλίας ήταν εξαιρετικά δύσκολες λόγω των αυστηρών 
υγειονομικών πρωτοκόλλων που επέβαλε η πανδημία, τα οποία απαγόρευαν 
την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, επέβαλλαν  τη χρήση μάσκας και την 
τήρηση αποστάσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές καθώς και 
των μαθητών μεταξύ τους. Ωστόσο  οι 14 μαθητές/τριες του τμήματος ( 6 
κορίτσια και 8 αγόρια)  με την καθοδήγηση της δασκάλας τους κ. Δερέκη 
Ελευθερίας ερεύνησαν ατομικά το αρχειακό υλικό του σχολείου αλλά 
συμμετείχαν και ομαδικά σε βιωματικές δραστηριότητες σε χώρους έξω από 
τη σχολική τάξη. Η εφαρμογή του προγράμματος, για όσο διάστημα το 
επέτρεψαν οι συνθήκες, πραγματοποιήθηκε στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης.  
 
Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα 
 

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εντάσσεται 
στα πλαίσια διδασκαλίας της Ευέλικτης Ζώνης όπως προβλέπεται από το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. που σκοπό έχει: «να συμβάλλει  στη συνεχή ανανέωση, 
προσαρμογή και εμπλουτισμό της διδακτικής πράξης με επίκαιρα, σύγχρονα και 
αποτελεσματικά παιδαγωγικά βήματα. Η Ευέλικτη Ζώνη είναι επίσης το 
επίπεδο εκείνο στο οποίο προβάλλεται καθαρά η διαθεματική προσέγγιση της 
γνώσης και λειτουργεί συμπληρωματικά με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. ουσιαστικοποιώντας 
τη διαθεματικότητα σ΄ ένα προχωρημένο βαθμό» 

Επίσης εντάσσεται στα πλαίσια διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας, όπως 
προβλέπεται από το Δ.Ε.Π.Π.Σ και το Α.Π.Σ. του 2002 και είναι συμβατό με 
τους στόχους της που είναι: «Οι μαθητές/τριες, να γνωρίσουν την ιστορία του 
τόπου τους, να την εκτιμήσουν και να την εντάξουν στη Γενική Ιστορία. Να 
έρθουν σε επαφή με ιστορικά στοιχεία ερευνήσιμα και προσιτά. Να εθιστούν 
στην παρατήρηση και στην έρευνα συγκεκριμένων ιστορικών χώρων. Να ασκη-
θούν στη διαθεματική προσέγγιση θεμάτων της Τοπικής Ιστορίας. Να ευαισθη-
τοποιηθούν για προβλήματα της τοπικής κοινωνίας». 
 
Μεθοδολογία 

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος σχεδιάστηκε να γίνει με 
το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης που αναπτύσσει τις 
διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών, διαμορφώνει ένα ευχά-
ριστο ψυχολογικό περιβάλλον και μπορεί να ενεργοποιήσει περισσότερο τα 
μέλη των ομάδων να συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες μάθησης. 
Ωστόσο λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας και για τη διασφά-
λιση της υγείας μαθητών κι εκπαιδευτικών κάτι τέτοιο δεν μπόρεσε να πραγ-
ματοποιηθεί γι’ αυτό κι έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Έτσι κάθε 
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μαθητής/τρια εργάστηκε και άντλησε πληροφορίες από το αρχειακό υλικό 
ατομικά. Επίσης, έγινε χρήση του διερευνητικού-ανακαλυπτικού τρόπου 
μάθησης. Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού  μελέ-
τησαν διάφορες πηγές για να απαντήσουν σε ερωτήματα που τους είχαν 
τεθεί, κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους σε φύλλα εργασίας, τις ανα-
κοίνωσαν, τις συσχέτισαν και οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα. Έτσι, γνώ-
ρισαν –έστω και μέσω μιας καθοδηγούμενης  διερεύνησης των πηγών– τον 
τρόπο εργασίας των ιστορικών. Μέσω της βιωματικής προσέγγισης που  επι-
χειρήθηκε τόσο με την επίσκεψη στο μικρό Λαογραφικό Μουσείο του Πολι-
τιστικού Συλλόγου του χωριού, με την επιτόπια επίσκεψη σε έναν μνημείο, 
την συνέντευξη από παππού μαθητή της τάξης, όσο και με την συμμετοχή 
όλων των μαθητών/τριών σε παιχνίδια παραδοσιακά που έπαιξαν στην αυλή 
του σχολείου, έγινε προσπάθεια να ενεργοποιηθεί περισσότερο το ενδια-
φέρον των μαθητών/τριών και να αποκτήσουν γνώσεις για καταστάσεις και 
γεγονότα του παρελθόντος που δεν έζησαν. Επιπλέον, το θέμα προσεγ-
γίστηκε και διαθεματικά αφού στην εξέταση και στην παρουσίασή του 
εμπλέκονται τα γνωστικά αντικείμενα:  

 της Γλώσσας, καθώς οι μαθητές/τριες αντλούν πληροφορίες διαβάζο-
ντας τα βιβλία του αρχείου του σχολείου, σκέφτονται και γράφουν τις 
ερωτήσεις της συνέντευξης, συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας, γρά-
φουν λεζάντες για τις φωτογραφίες που έχουν συγκεντρωθεί από την 
καθημερινή ζωή στο χωριό τα παλιότερα χρόνια, τις περιγράφουν προ-
φορικά και γενικά συζητούν, κάνουν ερωτήσεις, διατυπώνουν απόψεις, 
καταλήγουν σε συμπεράσματα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

 της Μελέτης Περιβάλλοντος ,με τη γνωριμία των παιδιών με τον τόπο 
τους και πιο συγκεκριμένα με παλιά επαγγέλματα, την ενδυμασία και τα 
είδη καθημερινής χρήσης των προγόνων τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, 
μέσα από την επεξεργασία των ενοτήτων: «Πολιτισμός», « Το σχολείο 
μου», « Η συνοικία μου», «Διάφοροι τόποι της πατρίδας μου», του 
Βιβλίου Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄ Δημοτικού. 

 των Μαθηματικών, μέσω των νοερών υπολογισμών, της αρίθμησης και 
των πράξεων που απαιτούνται να γίνουν κατά την καταγραφή αριθμη-
τικών στοιχείων από το σχολικό αρχείο. 

 της Ιστορίας, μέσα από τα αρχεία, τις φωτογραφίες και της επίσκεψης 
στο μνημείο πεσόντων του Μακεδονικού Αγώνα του χωριού. 

 της Πληροφορικής, με την δημιουργία γραφημάτων. 

 της Γυμναστικής, με τα παραδοσιακά παιχνίδια που έπαιξαν στην αυλή 
του σχολείου 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Σκοπός του διεπιστημονικού προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι 
μαθητές την ιστορία του τόπου που κατοικούν μέσα από την έρευνα, ανά-
δειξη και αξιοποίηση των πηγών που έχουν στη διάθεσή τους, ενισχύοντας 
έτσι την ιστορική τους συνείδηση. 
 

Επιμέρους στόχοι για τους μαθητές     
 

Γνωστικοί  

 Να διερευνήσουν και να γνωρίσουν  την  ιστορία του τόπου τους αλλά 
και του σχολείου τους μέσα από ιστορικές-αρχειακές πηγές (φωτογρα-
φικό υλικό, έγγραφα, προφορικές αφηγήσεις…). 

 Να διερευνήσουν και να καταγράψουν μέσω ιστορικών  πηγών χαρα-
κτηριστικά των κατοίκων του τόπου τους όπως επαγγέλματα, συ-
νήθειες, τόπους καταγωγής. 

 Να συνδέσουν την ιστορία της οικογένειάς τους με τον τόπο.  

 Να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες-πληροφορίες μέσω διηγήσεων το-
πικού, πολιτιστικού περιεχομένου και συνεντεύξεων. 

 

Ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
 Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας στη συλλογή και ταξινόμηση αρ-

χειακού υλικού. 
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 Να χρησιμοποιήσουν το σχολικό αρχείο ως εκπαιδευτικό υλικό ,να 
μάθουν να ανιχνεύουν και να αντλούν πληροφορίες από αυτό. 

 Να εθιστούν στην παρατήρηση φωτογραφιών ως πηγή πληροφοριών. 

 Να προχωρούν στην κριτική αξιολόγηση των πηγών. 

 Να  συμμετέχουν ενεργά  στην ερευνητική διαδικασία. 
 
Γλωσσολογικοί 

 Να εξοικειωθούν με τα είδη γραπτού λόγου (π.χ. λεζάντα για εικόνες ή 
φωτογραφίες). 

 Να σκεφτούν και να καταγράψουν τις ερωτήσεις που θα απευθύνουν 
στο άτομο από το οποίο θα πάρουν συνέντευξη. 

 
Ψυχοκινητικοί 

 Να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο παραδοσιακά παιχνίδια του τόπου. 

 Να προσεγγίσουν βιωματικά ένα μνημείο του τόπου τους. 
 

Ως προς την καλλιέργεια στάσεων 
 Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας.  

 Να αποκτήσουν σεβασμό και αγάπη για τον τόπο που ζουν κι 
ενδιαφέρον για την προστασία του. 

 
 

Επιμέρους στόχοι για τους εκπαιδευτικούς 
 

1.  Να διερευνήσουν τρόπους αναζήτησης ιστορικών πηγών (π.χ. αρχεία 
σχολείων και φορέων). 

2.  Να επιμορφωθούν στους τρόπους και μεθόδους προστασίας ιστορικού 
υλικού. 

3.  Να αναζητήσουν πληροφορίες μέσω της διερεύνησης του ιστορικού 
υλικού για τα επαγγέλματα ανθρώπων, καταγωγή, διατροφικές συνή-
θειες, μεταναστευτικά κύματα. 

4.  Να μάθουν να ψηφιοποιούν υλικό και να το «ανεβάζουν» σε διαδραστι-
κούς ψηφιακούς χάρτες. 

5.  Να αναδείξουν στοιχεία της τοπικής ιστορίας του τόπου που μένουν ή 
εργάζονται μέσω της οργάνωσης φωτογραφικής έκθεσης. 

6.  Σύνδεση και υλοποίηση του προγράμματος με το σχολικό πρόγραμμα  
μέσω 
διηγήσεων τοπικού 
περιεχομένου 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος έγινε από την εκπαιδευ-
τικό της τάξης ενημέρωση των γονέων των μαθητών/τριών σχετικά με τους 
στόχους του προγράμματος και ζητήθηκε και η δική τους συνεργασία και 
συνδρομή. Ενημερώθηκαν για τα ερωτηματολόγια που θα έπρεπε  να συ-
μπληρώσουν μαζί με τα παιδιά τους , τα οποία αφορούσαν  τον τόπο κατα-
γωγής των γονέων και των παππούδων και γιαγιάδων κάθε οικογένειας και 
επιπλέον ζητήθηκε απ’ αυτούς να συμβάλλουν στην έρευνα για τη γνώση της 
ιστορίας του χωριού με φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό τους αρχείο . 
 Με την έναρξη της πραγματοποίησης του παραπάνω προγράμματος 
έγινε ενημέρωση των μαθητών/τριών για το θέμα με το οποίο θα ασχολη-
θούν. Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία η εκπαιδευτικός προσπάθησε  
να διερευνήσει και να αναδείξει τις προϋπάρχουσες  γνώσεις τους σχετικά με 
την ιστορία του χωριού, του σχολείου στο οποίο φοιτούν και τον τόπο 
καταγωγής των γονέων τους αλλά και να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον τους, 
ώστε να συμμετέχουν με ζήλο στην επιτυχή διεκπεραίωση του προγράμ-
ματος. Στη συνέχεια δόθηκαν στους/στις μαθητές/τριες  ερωτηματολόγια, τα 
οποία έπρεπε να συμπληρώσουν με τη βοήθεια των γονέων τους, καθώς 
απευθυνόμαστε σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας (Α΄τάξη), αναλαμβάνοντας 
έτσι να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον τόπο καταγωγής της μητέρας, 
του πατέρα τους αλλά και των παππούδων και γιαγιάδων τους. Με τον 
τρόπο αυτό έγιναν μικροί δημοσιογράφοι-ερευνητές ασκώντας επιτόπια 
έρευνα και συλλέγοντας πληροφορίες που θα τους/τις βοηθήσει να γνω-
ρίσουν τη σχέση της οικογένειας τους με το χωριό που  διαμένουν. Μετά την 
ολοκλήρωση της έρευνάς τους, καταγράφηκαν τα αποτελέσματα των συνε-
ντεύξεων και έγινε αποστολή των στοιχείων που προέκυψαν στο ΑΠΘ, προ-
κειμένου να εκδοθούν γενεαλογικοί χάρτες από τους φοιτητές του Πανε-
πιστημίου και να παρουσιαστούν στις οικογένειες των μαθητών ,από τον 
υπεύθυνο καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Λαμπρινό. 
 Μετά την πρώτη συζήτηση για το θέμα του προγράμματος και αφού δια-
πιστώθηκε πως οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών/τριών ήταν λιγο-
στές, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο λόγω της μικρής τους ηλικίας , η εκ-
παιδευτικός ανέλαβε να αναδείξει κάποια από τα σημαντικότερα θέματα της 
τοπικής τους ιστορίας μέσω της  παρουσίασης ενός PowerPoint στο οποίο  
εμπεριέχονταν όλες οι βασικές πληροφορίες που θα ανατροφοδοτούν την συ-
ζήτηση και θα ενημερώνουν τους μαθητές με τις απαραίτητες πληροφορίες 
για την παλιότερη ονομασία του χωριού και την σημασία της, τις ασχολίες των 
κατοίκων ,τη σχολική ζωή, κάποια λαογραφικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο 
διασκέδασης, την καθημερινή φορεσιά των ανδρών και γυναικών. Επιπλέον 
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αναφέρονταν και κάποια ιστορικά στοιχεία που αφορούν το χωριό και κυρίως  
την προσφορά μιας νεαρής  δασκάλας με καταγωγή από τον Πεντάλοφο, της 
Βελίκας Τράικου, κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. 
 Η αναφορά αυτή αποτέλεσε αφορμή, ώστε η εκπαιδευτικός μαζί με 
τους/τις μαθητές/τριες να μεταβούν στο ιστορικό μνημείο που είναι αφιε-
ρωμένο στην μνήμη της και βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο του χωριού και 
πολύ κοντά στο σχολείο. Στην επιτόπια αυτή επίσκεψη οι μαθητές/τριες κλή-
θηκαν να παρατηρήσουν προσεκτικά το συγκεκριμένο μνημείο κι έπειτα να 
συμπληρώσουν ένα σχετικό φύλλο εργασίας που τους/τις δόθηκε. Μετά τη 
συμπλήρωση του φύλλου εργασίας ακολούθησε ανακοίνωση των παρατη-
ρήσεών τους και σχετική συζήτηση. Αυτή ήταν η πρώτη βιωματική δρα-
στηριότητα και επαφή των παιδιών με ένα ιστορικό μνημείο του τόπου τους. 
 Στη συνέχεια έγινε η συγκέντρωση αρχειακού υλικού του σχολείου από 
την εκπαιδευτικό καθώς αυτό βρισκόταν σε υπόγειο του σχολείου και ήταν 
δύσκολη η πρόσβαση των παιδιών εκεί. Βρέθηκαν αρκετά βιβλία παλαιό-
τερων ετών όπως: Μαθητολόγια –Μητρώα μαθητών ,Βιβλία Ελέγχου, Βιβλία 
Περιουσίας και Υλικού του σχολείου, Πρακτικά συλλόγου διδασκόντων κ.α., 
ωστόσο επιλέχθηκαν για επεξεργασία δύο από αυτά: 
1. Το Μαθητολόγιο ετών 1953-1966 και 1967-1975 
2. Ο Γενικός  Έλεγχος  των ετών 1952-53/ 1971-72 
 

 

 
 

Σχολικό αρχείο 
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 Από τα δύο αυτά βιβλία επιλέχθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση και επε-
ξεργασία δύο σχολικές χρονιές, 1963-1964 και 1969-1970 με κριτήριο κυρίως 
τον ευανάγνωστο για την ηλικία των παιδιών τρόπο γραφής των στοιχείων. 
Μετά την ψηφιοποίηση και την φωτοτύπηση  των συγκεκριμένων σελίδων, 
δόθηκε  σε κάθε μαθητή και μαθήτρια ξεχωριστά από μια διαφορετική σελί-
δα προκειμένου να την επεξεργαστούν και να συλλέξουν πληροφορίες τις 
οποίες κατέγραψαν σε φύλλα εργασίας που τους δόθηκαν. Με την ολοκλή-
ρωση της έρευνάς τους γινόταν συζήτηση για τις πληροφορίες που συγκέ-
ντρωναν, εκφράζονταν απορίες στις οποίες  δίνονταν οι απαραίτητες διευ-
κρινίσεις από την εκπαιδευτικό, έγιναν συγκρίσεις της μαθητικής ζωής ενός 
παιδιού του σήμερα με κάποιο της παλιότερης εποχής, στοιχεία  που βοή-
θησαν τα παιδιά να γνωρίσουν πως λειτουργούσε το σχολείο τις προηγού-
μενες δεκαετίες. 
 Αφού συγκεντρώθηκαν αρκετές πληροφορίες μέσα από τη διερεύνηση 
του Μαθητολόγιου και του Βαθμολόγιου του Δημοτικού Σχολείου Πεντα-
λόφου, η ερευνητική διαδικασία συνεχίστηκε  στο εργαστήρι πληροφορικής 
του σχολείου, όπου   με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού 
πληροφορικής κυρίας Γιασεμή Κανσταντάκη επεξεργάστηκαν τα στοιχεία 
που συγκέντρωσαν, δημιουργώντας Πίνακες και Γραφικές παραστάσεις σε 
Υπολογιστικά Φύλλα Excel με ραβδογράμματα και πίτες. 
 Από την έρευνα στο Μαθητολόγιο του αρχείου του σχολείου καταγράφη-
κε ο αριθμός των μαθητών συνολικά αλλά και ο αριθμός των αγοριών και κο-
ριτσιών που φοίτησαν στο Δημοτικό σχολείο Πενταλόφου κατά τα σχολικά 
έτη 1963-1964 και 1969-1970. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση με τον πληθυσμό του 
χωριού αυτών των ετών. Επίσης έγινε συλλογή και καταγραφή πληροφοριών 
για τον αριθμό των τάξεων που λειτουργούσαν τότε, για τα επίθετα των μαθη-
τών, τα επαγγέλματα των γονέων τον τόπο καταγωγής και το θρήσκευμα. 
Κάποια από αυτά τα στοιχεία αποδίδονται στα παρακάτω γραφήματα: 
 

Aριθμός μαθητών σχ. έτους 1963-1964 
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Aριθμός μαθητών σχ. έτους 1963-1964 
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 Από το «Βαθμολόγιον» του σχολικού αρχείου των ετών 1963-1964 και 
1969-1970 αντλήθηκαν και καταγράφηκαν πληροφορίες σχετικά με τον αριθ-
μό των μαθητών και μαθητριών που φοιτούσαν σε κάθε τάξη, την ηλικία 
τους, τον γενικό βαθμό προόδου καθώς και των μαθητών/τριών που έμειναν 
στάσιμοι, τα μαθήματα που διδάσκονταν συγκρίνοντάς τα με τα σημερινά, 
και τη διαγωγή. 
 

Αριθμός μαθητών ανά τάξη σχολικού έτους 1963-1964 
 

45

34

42

23
26

24

20

14

23

14
17

11

25

20 19

9 9

13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Α' Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ Στ΄

Μαθητές Κορίτσια Αγόρια

 
 
 

Αριθμός μαθητών ανά τάξη σχολικού έτους 1969-1970 
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Γενικός βαθμός προόδου σχολικού έτους 1963-1964 
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Μαθήματα που διδάσκονταν 
το 1963-1964 και 1969-1970 

Μαθήματα που διδάσκονται 
σήμερα 

Θρησκευτικά Θρησκευτικά 

Ελληνικά Γλώσσα 

Αριθμητική 
Μαθηματικά 

Γεωμετρία 

Ιστορία Ιστορία 

Γεωγραφία Γεωγραφία 

Φυσική Ιστορία Μελέτη Περιβάλλοντος 

Φυσική-Χημεία Φυσικά 

Καλλιγραφία ----------- 

Ιχνογραφία 
Εικαστικά 

Χειροτεχνία 

Ωδική Μουσική 

Γυμναστική Γυμναστική 

 Αγγλικά 

 Γερμανικά ή Γαλλικά 

 Θεατρική Αγωγή 

 Πληροφορική 

 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

 Πληροφορική 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε  συγκεντρώνοντας πλη-
ροφορίες από τη διερεύνηση του Μαθητολόγιου των σχολικών ετών 1963-
1964  και 1969-1970 και του Βαθμολογίου  των ίδιων  ετών, διαπιστώθηκε ότι: 

  το Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου ήταν πενταθέσιο, λειτουργούσαν 
όμως έξι τάξεις. Αυτό σήμαινε πως κάποιες τάξεις έκαναν συνδιδασκα-
λία και σε αυτό  δίδασκαν  τέσσερις δάσκαλοι και ο διευθυντής του σχο-
λείου. 

 Οι μαθητές/τριες του 1969-1970 ήταν λιγότεροι σχετικά με τους μαθητές 
του 1963-1964 ενώ τα κορίτσια την πρώτη χρονιά που εξετάστηκε ήταν 
ισάριθμα με τα αγόρια, ενώ τη δεύτερη χρονιά ήταν ελαφρώς λιγότερα, 
γεγονός που δείχνει πως οι γονείς πλέον ενδιαφέρονταν το ίδιο για τη 
μόρφωση αγοριών και κοριτσιών σε σχέση με παλιότερα χρόνια που 
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πολλά κορίτσια δεν φοιτούσαν στο σχολείο αλλά ασχολούνταν με τις 
δουλειές του σπιτιού. 

  Αναφορικά με τον τόπο καταγωγής τους, όλοι οι μαθητές κατάγονταν  
μόνο από τον Πεντάλοφο και το θρήσκευμά τους ήταν Χριστιανοί ορθό-
δοξοι. 

 Τα περισσότερα επίθετα των μαθητών/τριών υπάρχουν ακόμη και σή-
μερα στους κατοίκους του χωριού που σημαίνει πως δεν υπήρξε σημα-
ντική μετακίνηση πληθυσμού. Επίσης πληροφορήθηκαν πως πολλά από 
αυτά σχετίζονταν με το επάγγελμα, την καταγωγή ή κάποιο χαρακτη-
ριστικό των ανθρώπων, όπως π.χ. Τερζής σήμαινε ράφτης, Πεχλιβάνης 
παλαιστής, Σαρμουρλής, ο κάτοικος από τον οικισμό Σαραμούροβο που 
αργότερα συνενώθηκε με τον Πεντάλοφο (Γραδεμπόριο). 

  Οι γονείς των μαθητών ασχολούνταν αποκλειστικά με τη γεωργία ,ενώ 
μετά από συζήτηση διαπιστώθηκε πως σήμερα οι γονείς των μαθη-
τών/τριών της τάξης ασχολούνται με πολλά άλλα επαγγέλματα όπως 
εργάτης, πωλητής, εκπαιδευτικός, στρατιωτικός κ.α. 

 Ο πληθυσμός του χωριού έχει αυξηθεί  αρκετά με την πάροδο του χρό-
νου. 

 Το ποσοστό των μαθητών του δημοτικού σχολείου σε σχέση με τον 
πληθυσμό του χωριού μέχρι και τη δεκαετία του ‘70 ήταν σταθερά γύρω 
στο 10% ενώ τις τελευταίες δεκαετίες  έχει πέσει κάτω από το 10%. 

 Λίγοι  από τους μαθητές/τριες ήταν άριστοι με βάση τη βαθμολογία τους, 
οι περισσότεροι είχαν μέτριες επιδόσεις, ενώ αρκετοί μαθητές /τριες 
έμεναν στάσιμοι κάτι που προκάλεσε την εντύπωση των μικρών ερευ-
νητών. 

 Ο χαρακτηρισμός «Διαγωγή Κοσμιωτάτη» που αναφέρεται για όλους 
τους μαθητές/τριες ήταν άγνωστος και χρειάστηκε η εξήγησή του από 
την εκπαιδευτικό. 

 Τέλος καταγράφηκαν πολλές πληροφορίες για τα μαθήματα που διδά-
σκονταν στα παλιότερα χρόνια και ακολούθησε σύγκριση με τα μα-
θήματα του δημοτικού σχολείου της σημερινής εποχής. Εντοπίστηκαν 
ποια από αυτά δε διδάσκονται σήμερα π.χ. καλλιγραφία, ποια διδά-
σκονται με άλλο όνομα  π.χ. Ωδική-Μουσική , ποια νέα μαθήματα έχουν 
ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως Πληροφορική, Θεατρική 
Αγωγή, Ξένες Γλώσσες, κ.α. 

  

 Μετά την επεξεργασία του αρχειακού υλικού του σχολείου δημιουρ-
γήθηκε στα παιδιά έντονο ενδιαφέρον και επιθυμία να μάθουν περισσότερα 
για την  ιστορία του σχολείου τους, τον τρόπο φοίτησης των μαθητών/τριών 
παλαιότερων χρόνων, αλλά και γενικά του τρόπου ζωής των προγόνων τους 
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σε παλιότερες εποχές. Έτσι αποφασίστηκε να αναζητηθούν πληροφορίες για 
όλα αυτά τα θέματα που απασχολούσαν τα παιδιά, μέσω μιας συνέντευξης 
από κάποιον παππού ή γιαγιά μαθητή/τριας του τμήματος. Μετά την 
προθυμία του κ. Τάσου Σαρμουρλή, παππού μαθητή του τμήματος, οργα-
νώθηκε από την εκπαιδευτικό μία συνέντευξη στην αυλή του σχολείου. Οι 
μαθητές/τριες προετοίμασαν σε προηγούμενο χρόνο τις ερωτήσεις που θα 
έθεταν και η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με δημοσιογράφους και ερευ-
νητές τους μικρούς μαθητές/τριες του Β1 αλλά και Β2 τμημάτων που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα και συνεργάστηκαν για τη συγκεκριμένη δράση. Η 
συνέντευξη βιντεοσκοπήθηκε από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων και 
αποτέλεσε έναυσμα για συζήτηση και μέσα στην τάξη. 
 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                     
ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς ήταν το σχολείο παλιά; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν πήγαινα εγώ σχολείο το σημερινό κτήριο δεν υπήρχε. 
Υπήρχε ένα άλλο στον χώρο που σήμερα βρίσκεται το γήπεδο μπάσκετ που 
είχε τρεις τάξεις και το μαγειρείο. Εκεί μας ετοίμαζαν και μας έδιναν κάθε 
πρωί το πρωινό μας, που ήταν ένα ρόφημα, γάλα σε σκόνη που το 
ανακάτευαν με νερό κι έβαζαν από μια κουταλιά στην καραβάνα που είχε 
κάθε παιδί μαζί του. Μας έδιναν και ψωμί με κασέρι και μετά το φαγητό ένα 
χάπι, κινίνο το έλεγαν, αντί για εμβόλιο, γιατί τότε υπήρχαν πολλές 
αρρώστιες, τύφος, φυματίωση κ.α. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το δικό μας σχολείο ξέρετε πότε έγινε; Ήταν έτσι όπως είναι 
τώρα; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό το σχολείο έγινε το 1953, έγιναν πρώτα οι τρεις τάξεις και 
αργότερα οι άλλες. Στον αύλειο χώρο υπήρχε μπαξές που τον φρόντιζαν οι 
μεγαλύτεροι μαθητές και ό,τι ζαρζαβατικό έβγαζαν το μοιράζονταν τα 
παιδιά και το έπαιρναν σπίτι τους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσοι μαθητές ήσασταν στην τάξη; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήμασταν πολλοί, ο ένας πάνω στον άλλο. Τάξεις δεν υπήρχαν 
πολλές κι έκαναν μάθημα δύο δύο τάξεις μαζί. Πηγαίναμε και απογεύματα 
σχολείο εναλλάξ. Κάναμε και πολλές αθλοπαιδιές, άλμα εις μήκος, τριπλούν, 
ύψος. Ήμασταν καλοί αθλητές, γιατί όλη μέρα παίζαμε στους δρόμους, 
τρέχαμε και μάλιστα ξυπόλυτοι. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Είχατε πολλά βιβλία; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λίγα βιβλία είχαμε. Ένα αναγνωστικό, ένα τετράδιο κι ένα 
μπλοκ ζωγραφικής. Τη τσάντα μας την έφτιαχνε η μαμά. Έκοβε ένα μαξιλάρι 
στη μέση, έπαιρνε το ύφασμα έβαζε κι ένα κορδόνι κι έκανε δύο τσάντες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήσασταν καλοί μαθητές στο σχολείο; Είδαμε από τα βιβλία του 
σχολείου πως πολλοί δεν είχαν καλούς βαθμούς και έμεναν στάσιμοι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα παιδιά τότε δεν διάβαζαν πολύ ή δεν έρχονταν στο σχολείο. 
Υπήρχαν και παιδιά σε τάξεις που ήταν εφτά χρόνια μεγαλύτεροι, γιατί 
έμεναν στάσιμοι. Δεν αγαπούσαν τα γράμματα, άλλα βοηθούσαν τους γονείς 
στις αγροτικές  δουλειές ή δεν είχαν ρούχα να βάλουν, τα ρούχα μας ήταν 
κομμένα και μπαλωμένα. Αργότερα έβαλαν τις ποδιές για να φαίνονται όλοι 
ομοιόμορφοι και καθαροί.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι παιχνίδια παίζατε; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παίζαμε πολλά παιχνίδια με ό,τι υλικά βρίσκαμε. Παίζαμε 
«κλέντζα» με ένα τενεκεδένιο κουτί και μια μαγκούρα που είχε ο καθένας. 
Παίζαμε «τζαμί» (τσουρλίνκες) με πέτρες ή κομμάτια από κεραμίδι και μια 
μπάλα που την έφτιαχναν με πανιά και άλλα πολλά. 
 
 Στη συνέχεια  οργανώθηκε  μια ακόμα επίσκεψη πεδίου στο μικρό Λαο-
γραφικό Μουσείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταλόφου, το οποίο στε-
γάζεται στο υπόγειο του Νηπιαγωγείου Πενταλόφου, που βρίσκεται στον 
ίδιο χώρο με το Δημοτικό Σχολείο με σκοπό να έρθουν οι μαθητές/τριες σε 
επαφή με μια ακόμα αυθεντική πηγή που αντικατοπτρίζει την Τοπική Ιστο-
ρία. Εκεί, με τη βοήθεια στην ξενάγηση του χώρου του Διευθυντή του Σχο-
λείου κ. Τερζή Χρήστου, που είναι και κάτοικος Πενταλόφου και ασχολείται 
χρόνια με πολιτιστικά θέματα ως χοροδιδάσκαλος παραδοσιακών χορών, 
είδαν αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του Πενταλόφου παλιό-
τερα στην καθημερινή τους ζωή και στις εργασίες τους, έκαναν ερωτήσεις, 
εξέφρασαν απορίες εμπλουτίζοντας μ΄ αυτόν τον τρόπο τις γνώσεις τους για 
τη ζωή των προγόνων τους.  
 Ακολούθησε η επεξεργασία φωτογραφιών που είχαν συγκεντρωθεί από 
προσφορά κάποιων γονέων μαθητών και μαθητριών του σχολείου, όπως 
τους είχε ζητηθεί στην αρχική ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Επίσης συγκεντρώθηκαν και πολλές ακόμη από το αρχείο του ΚΑΠΗ Πεντα-
λόφου και του Πολιτιστικού Συλλόγου. Αφού έγινε η ψηφιοποίησή τους, 
παρουσιάστηκαν από την εκπαιδευτικό στην τάξη μέσω του βιντεοπρο-
βολέα. Ζητήθηκε η προσεκτική τους παρατήρηση από την οποία αντλήθη-
καν και συζητήθηκαν στοιχεία για την ενδυμασία των κατοίκων του Πεντα-
λόφου, τις εργασίες τους, τη σχολική ζωή και την κοινωνική ζωή του τόπου. 
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Για πολλές απ΄ αυτές τις φωτογραφίες γράφτηκαν λεζάντες από κάθε μαθη-
τή/τρια και επιλέγονταν η πιο αντιπροσωπευτική. 
 Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε μ΄ έναν  ευχάριστο και ψυχαγωγικό 
τρόπο για τους μικρούς μαθητές/τριες. Τους δόθηκε η ευκαιρία να παίξουν 
παραδοσιακά παιχνίδια στην αυλή του σχολείου, γνωρίζοντας έτσι βιωμα-
τικά κάποια από τα παιχνίδια που οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους 
έπαιζαν, όταν ήταν κι αυτοί παιδιά.  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Για την εκπόνηση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος υπήρχαν 
από την αρχή πολλές από τις  προϋποθέσεις που ήταν απαραίτητες για την 
επιτυχία του. Το προσωπικό μου  ενδιαφέρον ως  εκπαιδευτικού για το αντι-
κείμενο της τοπικής ιστορίας και η διάθεση για πιο ουσιαστική προσέγγισή 
του, η πλούσια ιστορία του χωριού, σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση του 
συντονιστή του προγράμματος κ. Απόστολου Παρασκευά, αποτέλεσαν ισχυ-
ρά κίνητρα για την ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επι-
πλέον κίνητρο ήταν και  η επιθυμία μου να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες  κα-
λύτερα τη σημαντική ιστορία του χωριού τους, να το αγαπήσουν και να προ-
σφέρουν κι αυτοί από τη μεριά τους ό,τι καλύτερο μπορούν σ΄αυτό, ως παι-
διά αλλά και ως ενήλικοι πολίτες αργότερα. Επίσης η διαθεματικότητα που 
διέπει τέτοιου είδους προγράμματα σε συνδυασμό με τις βιωματικές δρα-
στηριότητες που υλοποιούνται μέσα κι έξω από τη σχολική τάξη, ανανεώ-
νουν τον τρόπο διδασκαλίας  κάνοντας πιο ενδιαφέρον κι ευχάριστο   το 
μάθημα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Τέλος το καλό 
κλίμα στο σχολείο μεταξύ συναδέρφων/ισσών, η στήριξη του διευθυντή κ. 
Χρήστου Τερζή αλλά και η καλή συνεργασία με τους γονείς αποτέλεσαν 
βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση τους προγράμματος. 
 Σε όλη τη διάρκεια όμως προέκυψαν διάφορα προβλήματα και δυσκο-
λίες που είτε καθυστέρησαν είτε εμπόδισαν την ολοκλήρωσή του. Το μεγα-
λύτερο φυσικά πρόβλημα ήταν η διακοπή της δια ζώσης διδασκαλίας και η 
αντικατάστασή της για αρκετούς μήνες με την εξ΄αποστάσεως λόγω της 
πρωτόγνωρης πανδημίας του κορωνοϊού στην αρχή μάλιστα της υλοποίησης 
του προγράμματος. Έτσι ενώ είχε προβλεφθεί να ολοκληρωθεί σε μία σχο-
λική  χρονιά παρατάθηκε και για την επόμενη που κι αυτή όμως κύλησε με 
παρόμοιο τρόπο. Επίσης τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα για όσο χρο-
νικό διάστημα λειτούργησαν τα σχολεία δια ζώσης, δεν επέτρεψαν την ερ-
γασία των παιδιών σε ομάδες ακυρώνοντας έτσι μια βασική προϋπόθεση 
υλοποίησης τέτοιου είδους προγραμμάτων. Παρ΄ όλα αυτά με κάποιες τρο-



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ωραιοκάστρου και Βόλβης 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

210 

ποποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος καταφέραμε να ολο-
κληρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος του εκτός από την τελική διάχυση του 
προγράμματος στην τοπική κι ευρύτερη κοινωνία, που μετατέθηκε σε μελ-
λοντικό χρόνο, όταν οι συνθήκες θα είναι πιο ασφαλείς. Μία ακόμη δυσκολία 
ήταν η μικρή ηλικία των μαθητών/τριών του τμήματος (Α1, Β1), καθώς 
δυσκολεύονταν  να αντλήσουν μόνοι/ες τους πληροφορίες κυρίως από το 
αρχειακό υλικό του σχολείου. Έτσι χρειαζόταν η καθοδήγηση της εκπαι-
δευτικού σε όλα τα στάδια της έρευνας, καθώς υπήρχε η πιθανότητα να απο-
θαρρυνθούν, όταν μάλιστα κάποια απ΄αυτά δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον από την αρχή του προγράμματος. Στην πορεία υλοποίησής του διαπι-
στώθηκε  ακόμη πως δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου βιβλιογραφία σχετική με 
την ιστορία του χωριού, με αποτέλεσμα η άντληση πολλών πληροφοριών να 
γίνει από προφορικές μαρτυρίες γεροντότερων κατοίκων του χωριού. Τέλος 
η επίσκεψη σε μνημεία του παρελθόντος που αποτελεί μία ευχάριστη, 
εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης και αποκαλύπτει με άμεσο τρόπο πλευρές 
του τρόπου διαβίωσης των παλιών κατοίκων της περιοχής παρακινώντας 
τους μαθητές/τριες να μάθουν περισσότερα για την ιστορία του τόπου τους, 
δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί με εξαίρεση μία περίπτωση (Μνημείο 
Βελίκας Τράικου). Οι λόγοι ήταν ότι δεν διατηρήθηκε κανένα από τα παλιά 
κτίσματα στο πέρασμα του χρόνου και τα ερείπια ενός παλιού νερόμυλου 
καθώς και του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού ήταν πολύ δύσκολα προσ-
βάσιμα για τους μαθητές/τριες. 
 Παρά τις πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση του προγράμματος, και 
αξιολογώντας την όλη πορεία του μπορούμε να πούμε πως τελικά κατάφερε 
να πετύχει τους περισσότερους από τους στόχους που είχαν τεθεί τόσο για 
τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές/τριες παρά το 
μικρό τους ενδιαφέρον στην αρχή, στην πορεία φάνηκε πως ενθουσιά-
στηκαν καθώς ανέλαβαν ρόλους μικρού ερευνητή και δημοσιογράφου κατά 
τη διάρκεια της έρευνας. Η αναζήτηση και ανακάλυψη πτυχών του παρελ-
θόντος μέσα από την παρατήρηση κι ερμηνεία φωτογραφιών, την προετοι-
μασία και διεξαγωγή συνέντευξης, τη χρήση ερωτηματολογίων, την άντληση 
πληροφοριών από την έρευνα στα αρχεία του σχολείου , έκανε συναρ-
παστική την όλη διαδικασία, δημιούργησε καλό κλίμα , αλλά βοήθησε και 
στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων μελέτης στους μαθη-
τές/τριες. Ιδιαίτερα μέσα από την έρευνα στο αρχειακό υλικό του σχολείου 
ανέπτυξαν την ερευνητική τους διάθεση, την παρατηρητικότητα και την 
κριτική τους ικανότητα, έμαθαν να συγκρίνουν στοιχεία που αφορούν τη 
σχολική ζωή της σημερινής εποχής  με εκείνη παλιότερων δεκαετιών ανα-
πτύσσοντας έτσι σταδιακά την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους.  
Στον συναισθηματικό τομέα τα παιδιά εισέπραξαν χαρά κι ευχαρίστηση από 
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την επίσκεψη στο μνημείο της δασκάλας μακεδονομάχου , στο Λαογραφικό 
Μουσείο αλλά κυρίως από τα παραδοσιακά παιχνίδια που έπαιξαν στην 
αυλή του σχολείου. Τέλος μέσα από όλες αυτές τις βιωματικές δράσεις του 
προγράμματος έγιναν γνωστές πολλές από τις πτυχές της ιστορίας του Πε-
νταλόφου, που αφορούν τον τρόπο ζωής των κατοίκων ,τις ενδυμασίες 
τους, τις συνήθειες και τις εργασίες τους και κάποια ήθη κι έθιμα παλιότερων 
εποχών. Αναδείχθηκαν επίσης πλευρές του τρόπου ζωής των παιδιών και 
κυρίως της σχολικής τους ζωής, θέμα για το οποίο τα παιδιά  έδειξαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το οποίο φάνηκε τόσο από τις ερωτήσεις που έθεταν 
σε όλη τη διάρκεια της έρευνας των αρχείων όσο κι από τις ερωτήσεις τους 
στην συνέντευξη που πήραν από τον  ηλικιωμένο κύριο που μας επισκέφθη-
κε στον χώρο του σχολείου.  
 Όμως και για εμένα την ίδια ως  εκπαιδευτικό τα οφέλη από την υλο-
ποίηση του προγράμματος  ήταν πολλά. Αρχικά απέκτησα γνώσεις για την 
ιστορία του χωριού στο οποίο εδώ και χρόνια διδάσκω, αλλά γνώρισα κα-
λύτερα και το περιβάλλον των μαθητών/τριών μου καθώς ήρθαμε πιο κοντά 
αποκτώντας μεγαλύτερη οικειότητα τόσο με μαθητές/τριες όσο και με τους 
γονείς τους με τους οποίους συνεργαστήκαμε άριστα. Αυτό όμως που υπερ-
τερεί σίγουρα είναι οι όμορφες και δημιουργικές στιγμές που βίωσα μαζί 
τους καθώς και η χαρά που εισέπραξα βλέποντας τους μαθητές/τριες μου χα-
ρούμενους στη μεγαλύτερη διάρκεια αυτών των δράσεων του προγράμμα-
τος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ……………………………………… Τάξη: ………………. 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ……………………………………………………………… 
 
Από τον κλάδο της Μαμάς (και αντίστοιχα από τον κλάδο του μπαμπά) 

 
Ερωτήσεις προς την γιαγιά/παππού 
1)  Που γεννήθηκες και έζησες τα παιδικά σου χρόνια γιαγιά (παππού); 
2)  Εκεί γνώρισες τον παππού (γιαγιά); Αν τον γνώρισες αλλού τότε πες μου 

που τον γνώρισες. 
3)  Που ζήσατε με τον παππού (γιαγιά); 
4)  Που γεννήθηκε η μαμά (μπαμπάς);  
5)  Έμεινε η μαμά (μπαμπάς) πάντοτε εκεί; Αν όχι τότε πες μου για τη 

διαδρομή που κάνατε με τη μαμά (μπαμπά) μέχρι να έρθετε να μείνετε 
στο χωριό (πόλη); 

 
Ερωτήσεις προς τον γονέα 
6)  Που γνώρισες μαμά (μπαμπάς) τον μπαμπά (μαμά); 
7)  Ήρθατε στο χωριό (πόλη) από αλλού; Από πού; 
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ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ 

 
Τάξη-τμήμα:___________ 

 
1) Από ποιο βιβλίο θα πάρεις πληροφορίες; Πώς λέγεται; 
 ______________________________________________________________ 
     

 Βρες και γράψε τις πληροφορίες που θα βρεις στο συγκεκριμένο βιβλίο (αρχείο). 

 
2) Σχολικό έτος:_________________ 
 

Αριθμός μαθητών  

Αγόρια  

Κορίτσια  

Τάξεις που λειτουργούσαν  

  

 
 Α)  Οι τάξεις που λειτουργούσαν στο σχολείο ήταν _______. Το σχολείο 

όμως ονομαζόταν ______________________ Δημοτικόν  Σχολείον  
Πενταλόφου. Γιατί νομίζεις; 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

         Β)  Βρες και γράψε μερικά από τα επώνυμα που υπάρχουν και σήμερα 
στο σχολείο.  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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3)    Καταγράψτε  το  επάγγελμα του πατέρα τους. 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ (Πατρός) ΑΡΙΘΜΟΣ   

  

  

  

  

 
4)  Καταγράψτε  την περιοχή  «πατρίς» από την οποία προέρχονται                           

οι μαθητές. 
 

ΤΟΠΟΣ     (Πατρίς) ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΜΑΘΗΤΩΝ 

  

  

  

 
        5)  Καταγράψτε  τη θρησκεία των μαθητών. 
          

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΜΑΘΗΤΩΝ 
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2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ 

 
Τάξη-τμήμα:___________ 
 
1) Από ποιο βιβλίο θα πάρεις πληροφορίες; Πώς λέγεται; 
 _____________________________________________________________ 
     
2) Βρες και γράψε τα μαθήματα που διδάσκονταν οι μαθητές/τριες. 
 
3)  Σχολικό έτος:__________________________ 
 

Μαθήματα που 
διδάσκονταν παλιά 

Μαθήματα που δε 
διδάσκονται σήμερα 

Μαθήματα που 
διδάσκονται με άλλο 
όνομα (γράψε ποιο) 
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3)     Καταγράψτε  πόσες από τις παρακάτω βαθμολογίες                                          
(Γενικός βαθμός προόδου) παρατηρείτε. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
4) Ποια ήταν η «Διαγωγή» των μαθητών/τριών;  
 Τι νομίζεις πως σημαίνει αυτό; 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
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Ερευνώντας τα αρχεία του σχολείου 
 

 
 

 
 

 
 

Φωτογραφίες από τη συνέντευξη με τον κ. Τάσο Σαρμουρλή 
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Παραδοσιακά παιχνίδια στην αυλή του σχολείου… 
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Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού 
 

       
 

 
 
 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου 

 

221 

Φωτογραφικό υλικό με λεζάντες γραμμένες από τους μαθητές/τριες 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
 

            
 

            Μια οικογένεια στο χωράφι                                   Η κυρία μαζεύει βαμβάκια 

 

           

Αλώνισμα με γαϊδούρια 

 

    
 

    Καθάρισμα του σιταριού 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 
 

    
 

          
 

Γάμος με ζουρνάδες 
 

      
 

                                                                        Βόλτα με κάρο 
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                                                             Πανηγύρι στο χωριό 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

 
Πολυτίμη Σαχίνη 
polysax@gmail.com 

 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Δ΄ Τάξη: ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ, ΚΑΦΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΝΕΞΕ ΜΑΡΙΑ, ΝΑΡΑΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΑΡΑΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΝΤΟΥΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΡΜΟΥΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΟΥ 
ΒΙΟΛΕΤΑ, ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

 
Ο Πεντάλοφος είναι ένα χωριό 2.200 περίπου κατοίκων και ανήκει στον 

Δήμο Ωραιοκάστρου. Βρίσκεται στον νομό Θεσσαλονίκης 16χμ. δυτικά από 
την πόλη της Θεσσαλονίκης χτισμένος στους πρόποδες του όρους Σιβρίου ή 
Μπάλτζα. Δυτικά του ρέει ο Γαλλικός ποταμός. Η  πρώτη ονομασία του ήταν 
«Γραδεμπόριο» που σημαίνει «στηθοπάλη». Η ονομασία αυτή διατηρήθηκε 
μέχρι το 1953 , οπότε αντικαταστάθηκε με την ονομασία Πεντάλοφος, η 
οποία προέρχεται από τη συστοιχία των πέντε λόφων που περιβάλλουν τον 
οικισμό. 

Το 1919 εγκαταστάθηκε στο χωριό σταθμός χωροφυλακής, ο οποίος 
υπαγόταν αρχικά στην Υπομοιραρχία Κουλακιάς και από το 1925 στην 
Υπομοιραρχία Τεκελί.  
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Έτος 
απογραφής 

Κάτοικοι 

1910 420 

1913 822 

1920 740 

1928 907 

1940 1.114 

1951 1.236 

1961 1.344 

1971 1.353 

1981 1.435 

1991 1.563 

2001 1.944 

2011 2.022 
 

                                       Γαλλικός ποταμός                                                      Εξέλιξη πληθυσμού 
 
 
 
 
 

Ο Πεντάλοφος με το όνομα Γραδεμπόριο αναφέρεται από τα πρώτα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ήταν γνωστός για το  αρακείμενο πυριτιδοποιείο 
στο οποίο εργάζονταν πολλοί κάτοικοι. To 1669 παραχωρήθηκαν προνόμια 
στους κατοίκους του Γραδεμπορίου από την Υψηλή Πύλη, καθώς στα καθή-
κοντά τους ήταν να φροντίζουν τον καθαρισμό του υδραγωγείου του 
πυριτιδοποιείου. 

Οι Γραδεμπορίτες συμμετείχαν στην ελληνική επανάσταση του 1821 και 
διακρίθηκαν στον αγώνα για την ελευθερία κατά Οθωμανών και Βουλγάρων 
, στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα. Σημαντική μορφή της εποχής αυτής  
ήταν η Βελίκα Τράικου  μια νεαρή δασκάλα η οποία  γεννήθηκε το 1883 και η 
οποία  έγινε ο σύνδεσμος μεταξύ του Ίωνα Δραγούμη και του Δεσπότη Κα-
στοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη. Μετέφερε μέσα στις πλεξίδες της ή κάτω 
από τον ξεφτισμένο ποδόγυρο πολύτιμα έγγραφα. Όταν, μάλιστα, έφτασε ο 
Παύλος Μελάς, ο αγώνας εντάθηκε και η νεαρή ηρωίδα συνέχισε να προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες της ώσπου σε ηλικία 21 ετών βρήκε φρικτό θάνατο από 
τους κομιτατζήδες.  
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                   Μνημείο Βελίκας Τράικου 

           στον  Πεντάλοφο 

 Έξω από το χωριό λειτουργούσαν δύο νερόμυλοι ο ένας άλεθε σουσάμι 
και ο άλλος σιτάρι. Τα ερείπια  σώζονται έως σήμερα. 
 

 
 

Οι μυλόπετρες του Γραδεμπορίου 
 
 Στο χωριό υπήρχαν τρεις βρύσες που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των 
κατοίκων για νερό. Δυστυχώς σήμερα δε διασώζονται.  
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 Ο ναός του Γραδεμπορίου ήταν και είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της 
Θεοτόκου. Τον Δεκαπενταύγουστο γίνονταν στο χωριό πολλές λαογραφικές 
και αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες πρωταγωνιστούσαν οι « Πεχλιβά-
νηδες» του Γραδεμπορίου και της Χαλάστρας. Οι κάτοικοι τηρούσαν με ευλά-
βεια τα οικογενειακά, κοινωνικά και θρησκευτικά έθιμα. Ιδιαίτερα ο γάμος 
αποτελούσε πολυήμερη εθιμική διαδικασία, στην οποία κυρίαρχη θέση είχαν 
τα λαογραφικά δρώμενα και το εβδομαδιαίο γλέντι. Γαμήλιο χαρακτη-
ριστικό του Γραδεμπορίου ήταν η ελληνική σημαία, που στολισμένη με έναν 
ήλιο και πολύχρωμα λουλούδια, προηγούνταν της πομπής που κατευθυ-
νόταν στον ναό.    
 

     
 

 Οι κάτοικοι του Γραδεμπορίου ασχολούνταν με τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία. Καλλιεργούσαν σκληρό σιτάρι, ξηρικό καλαμπόκι, κριθάρι, 
βρόμη και σουσάμι, το οποίο πουλούσαν κυρίως στα εργοστάσια της ΜΕΖΑΠ 
και του Χαΐτογλου. Επίσης καλλιεργούσαν αμπέλια και διάφορα κηπευτικά.  
  Με το πέρασμα του χρόνου παρατηρείται μια άνθηση της κτηνοτροφίας 
με πολλές κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με στοιχεία του 2005, οι 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις έφταναν τα 18.686 στρέμματα, ενώ εκτρέφονταν 
16.200 ζώα (αγελάδες, χοίροι, πρόβατα, αίγες) και 68.000 όρνιθες. Ο Πε-
ντάλοφος σήμερα θεωρείται το χωριό με την περισσότερη κτηνοτροφία πα-
νελλαδικά. Η παραγωγή γάλακτος υπολογίζεται σε 150 τόνους ημερησίως. 
 Το πρώτο σχολικό κτίριο του Γραδεμπορίου το χρησιμοποιούσαν από 
μισό οι Έλληνες και οι Βούλγαροι. Εκεί υπηρέτησε και ο φλογερός δάσκαλος 
Μιχάλης Τριανταφύλλου, ο οποίος υπήρξε ο ιδρυτής του ομώνυμου κεντρι-
κού βιβλιοχαρτοπωλείου της Θεσσαλονίκης. 
 Το παλιό κτίριο του δημοτικού σχολείου του Πενταλόφου χτίστηκε το 
έτος. Αργότερα προστέθηκαν σ’ αυτό δύο ακόμη κτιριακές εγκαταστάσεις 
στην αυλή, διαμορφώνοντας τη σημερινή τελική του εικόνα.  
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Η διερεύνηση της τοπικής ιστορίας αλλά και της ιστορίας του σχολείου. 
 Η διαδρομή των σχολείων του Πενταλόφου στον χρόνο, η συμμετοχή 

τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. 
 Οι μαθητές μέσω της διερεύνησης των αρχείων του σχολείου να γνω-

ρίσουν και να καταγράψουν χαρακτηριστικά των κατοίκων του χωριού 
όπως τόπο καταγωγής, επαγγέλματα, συνήθειες… 

 Να συνδέσουν την ιστορία της οικογένειάς τους με τον τόπο τους. 
 Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας, να εξοικειωθούν με διάφορες μορ-

φές αναζήτησης, συλλογής και σύνθεσης πληροφοριών π.χ. να μάθουν 
να αναζητούν πληροφορίες στις βιβλιοθήκες, στο διαδίκτυο ή μέσω 
συνεντεύξεων, διηγήσεων και φωτογραφιών. 

 
Σύνδεση του προγράμματος με το αναλυτικό πρόγραμμα 
 

 Το πρόγραμμα το οποίο υλοποιήσαμε συνδέεται άμεσα με πολλά 
μαθήματα. 
 Στο μάθημα της Γλώσσας  οι μαθητές διάβασαν, ερεύνησαν και επεξερ-
γάστηκαν κείμενα σχετικά με την ιστορία του σχολείου και γενικότερα του 
χωριού τους. Επίσης περιέγραψαν και διηγήθηκαν. 

Στο μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος το συνδέσαμε με: Ενότητα 1 (Τόπος) 
κεφ. 5-6-7 (Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του, Ο τρόπος ζωής 
άλλοτε και τώρα, Μέρη με ιστορία), Ενότητα 2 (Πολιτισμός)  κεφ. 2 (Η πα-
ράδοσή μας: όσα «έφτασαν» σε μας από παλιά), Ενότητα 4 (Επαγγέλματα) 
κεφ. 1 (Εργαζόμαστε όλοι!) 

Στο μάθημα της Ιστορίας με την Ενότητα 6 (Θέματα Τοπικής Ιστορίας) 
κεφ. 43 Η ιστορία του τόπου μου. 

Στο μάθημα της Πληροφορικής τα παιδιά αποτύπωσαν τα αποτε-
λέσματα της έρευνας σε ραβδογράμματα και πίτες με χρήση υπολογιστικών 
φύλλων Excel. 

Στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής ζωγράφισαν και έκαναν κατα-
σκευές. 
          

Α΄ ΠΥΛΩΝΑΣ  Διερεύνηση αρχείων 
 

 Ενημερώσαμε τους γονείς για το πρόγραμμα και ζητήσαμε τη βοήθειά 
τους. 

 Αναζητήσαμε το αρχειακό υλικό του σχολείου μας. Ασχοληθήκαμε με τα 
Μαθητολόγια και τα Βιβλία Γενικού Ελέγχου και επικεντρωθήκαμε στις 
σχολικές χρονιές 1945-46, 1946-47, 1947-48, 1948-49 
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 Κάναμε καταγραφή εγγεγραμμένων μαθητών, το φύλο, την ηλικία, τη 
διαγωγή, τη βαθμολογία, τους προαγόμενους και απορριπτόμενους, 
πόσοι διέκοψαν τη φοίτηση και για ποιον λόγο. 

 

Σχ. Έτος εγγραφέντες φοιτήσαντες προαχθέντες 

1945-46 182 171 133 

1946-47 232 185 142 

1947-48 239 219 179 

1948-49 258 228 173 

 
Αριθμός μαθητών 1946-1947 
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Αριθμός μαθητών 1947-1948 
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 Καταγράψαμε τα διδασκόμενα μαθήματα, τα επαγγέλματα των γονέων, 
τους τόπους καταγωγής τους, τις ηλικίες των μαθητών σε κάθε τάξη. 

 

Διδασκόμενα Μαθήματα  
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99%

1%

Γραδεμπόριο (Πεντάλοφος) Φιλαδέλφεια

 
 
 

ΤΑΞΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Α΄ 7-10 ετών 

Β΄ 8-12  ετών 

Γ΄ 10-14 ετών 

Δ΄ 10-15 ετών 

Ε΄ 14-16 ετών 

ΣΤ΄ 12-17 ετών 

 

 Βρήκαμε τα επώνυμα που χάθηκαν και συζητήσαμε τους λόγους για 
τους οποίους έγινε αυτό. 

 Τα παραπάνω καταγράφηκαν σε πίνακες σε ψηφιακή μορφή Excel και 
δημιουργήσαμε γραφήματα 

                    
Β΄ ΠΥΛΩΝΑΣ - Γενεαλογικά δέντρα 
 Οι μαθητές πραγματοποίησαν συνεντεύξεις και συμπλήρωσαν ερωτη-
ματολόγια με τα οποία οι φοιτητές του Εργαστηρίου Ψηφιακής Ανάλυσης και 
Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης 
ΑΠΘ  με την επίβλεψη του καθηγητή τους κ. Λαμπρινού δημιούργησαν ατο-
μικούς και ομαδικούς γενεαλογικούς χάρτες με την προέλευση των κατοί-
κων του χωριού. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
………………………………………………………………………………………
Τάξη: …… 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………… 
 
Από τον κλάδο της Μαμάς (και αντίστοιχα από τον κλάδο του μπαμπά) 

 
Ερωτήσεις προς την γιαγιά/παππού 

 
1)  Που γεννήθηκες και έζησες τα παιδικά σου χρόνια γιαγιά (παππού); 
2)  Εκεί γνώρισες τον παππού (γιαγιά); Αν τον γνώρισες αλλού τότε πες μου 

που τον γνώρισες. 
3)  Που ζήσατε με τον παππού (γιαγιά); 
4)  Που γεννήθηκε η μαμά (μπαμπάς);  
5)  Έμεινε η μαμά (μπαμπάς) πάντοτε εκεί; Αν όχι τότε πες μου για τη 

διαδρομή που κάνατε με τη μαμά (μπαμπά) μέχρι να έρθετε να μείνετε 
στο χωριό (πόλη); 

 
Ερωτήσεις προς τον γονέα 
6)  Που γνώρισες μαμά (μπαμπάς) τον μπαμπά (μαμά); 
7)  Ήρθατε στο χωριό (πόλη) από αλλού; Από πού; 
  
                                                                     
Γ΄ ΠΥΛΩΝΑΣ  Φωτογραφίες 
 

 Οι μαθητές με τη βοήθεια των οικογενειών τους συνέλλεξαν παλιές 
φωτογραφίες οι οποίες αφορούν στη σχολική και κοινωνική ζωή των 
κατοίκων του Πενταλόφου. Οι φωτογραφίες αυτές ταξινομήθηκαν, 
ψηφιοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην τάξη όπου έγινε συζήτηση για 
τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, τις σχολικές εκδηλώσεις άλλοτε και τώρα, 
τα κτίρια, τις ασχολίες των κατοίκων, την ενδυμασία,… 

 Πήραμε συνεντεύξεις από γιαγιάδες και παππούδες. 

 Επισκεφτήκαμε το λαογραφικό μουσείο του πολιτιστικού συλλόγου και 
είδαμε παραδοσιακές στολές, χαλιά, κεντήματα, σκεύη μαγειρικής, εργαλεία, 
φωτογραφίες, εργαλεία υφαντικής… 
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Το σχολείο μας παλιά 
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Το ορθόδοξο σχολείο  

 

 
 

 
 

Γεωργικές ασχολίες 
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Γάμος: ώρα για γλέντι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Πανηγύρια 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Μέσα από την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε: 

 Το κύριο επάγγελμα των κατοίκων του Πενταλόφου κατά την περίοδο 
που εξετάσαμε ήταν η γεωργία. 

 Συσχετίσαμε το επάγγελμα του γονέα με την απόδοση και πορεία του 
μαθητή, με την καθυστερημένη εγγραφή, τη διακοπή της φοίτησης. 

 Ελάχιστα επώνυμα χάθηκαν λόγω της  μικρής εσωτερικής ή εξωτερικής 
μετανάστευσης.  

 Η πλειοψηφία των προγόνων κατάγονται από το χωριό. Ελάχιστοι 
έχουν έρθει από άλλους τόπους. 

 Πολλά παιδιά ήταν ορφανά γιατί ήταν τα χρόνια αμέσως μετά τον Β΄ 
παγκόσμιο πόλεμο. 

 Το πρώτο τετράμηνο του σχ. έτους 1946-47 το σχολείο δε λειτούργησε 
λόγω του εμφύλιου πολέμου. 

 Από το βιβλίο Γενικού Ελέγχου διαπιστώσαμε πως η βαθμολογία ήταν 
πολύ αυστηρή. Πολλοί μαθητές έμεναν στάσιμοι  ή διέκοπταν τη 
φοίτηση.  

 Επίσης είδαμε τους χαρακτηρισμούς της βαθμολογίας και της διαγωγής. 
Έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός πως πολλοί μαθητές πήγαιναν στο  
σχολείο σε μεγαλύτερη ηλικία π.χ μαθητές Β΄ τάξης 12 ετών,  μαθητές ΣΤ΄ 
τάξης 17 ετών. Όσο μεγάλωναν οι τάξεις μειωνόταν πολύ ο αριθμός των 
μαθητών.  
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 Κοινά μαθήματα: Μαθηματικά, Θρησκευτικά, Μουσική( Ωδική), Γεω-
γραφία, Ελληνικά (Γλώσσα), Ιστορία, Γυμναστική. Μαθήματα τα οποία 
δεν υπάρχουν σήμερα: Καλλιγραφία, Πλεκτική. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Οι μαθητές μέσα από την επαφή και τη διερεύνηση των αρχείων του 
σχολείου μας ασχολήθηκαν ενεργά με την τοπική εκπαιδευτική ιστορία και 
γενικότερα με την τοπική ιστορία. Ανακάλυψαν και έμαθαν πολλά για το 
σχολείο τους, το χωριό τους και τις οικογένειές τους. 
Συνεργάστηκαν μεταξύ τους και με τις οικογένειές τους μελέτησαν αρχειακό 
υλικό, συνέλλεξαν προφορικές μαρτυρίες και  κατανόησαν τη συνέχεια της 
τοπικής ιστορίας αλλά και την ανάγκη διατήρησής της. 
 Διασκέδασαν, ενθουσιάστηκαν, προβληματίστηκαν, συμμετείχαν σε 
δράσεις και δημιουργίες, έψαξαν και ερεύνησαν.  
           Και όπως είπαν τα παιδιά: έκαναν ένα όμορφο ταξίδι στον χρόνο!!!! 
                                                 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Αρχεία του Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου 

 Αρχεία της τοπικής κοινότητας Πενταλόφου 

 Αρχεία του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 Αρχεία του Ιερού Ναού του χωριού 

 Αρχεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταλόφου 

 Wikipedia 

 

 Θεόδωρος Αθ. Γκλαβέρης (Θεσσαλονίκη 1998) Ο κάμπος της Θεσσαλονίκης, μία 
αναδίφηση στη διαχρονική πορεία του  

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, (1991). ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΟ ΓΡΑΔΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Μνήμων 13, 103-120. doi:https://doi.org/10.12681/mnimon.248 

 Τζινίκου – Κακούλη Αθηνά: «Ἡ Μακεδόνισσα στό θρύλο καί στήν Ἱστορία». 

 Κύρου Ελένη (2014) Πτυχιακή εργασία «Χαρακτηριστικά της επιχειρημα-
τικότητας στην Ελληνική Γεωργία. Η περίπτωση του Πενταλόφου Θεσσα-
λονίκης» 

 ΕΛ. ΣΤΑΤ. (2005). Διαθέσιμο στο: 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE- database
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Συνέντευξη με τον παππού δυο μαθητών μας 
 
 

 
 

 
 

Στο Λαογραφικό Μουσείο του Πολιτιστικού Συλλόγου 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Δημοτικό Σχολείο Βαρβάρας 

 

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
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Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

Μαρία Καραπαναγιωτίδου, Βασιλική Λύσσα, Στέλλα Παυλίδου 
mkarapanag3@gmail.com, lyssavaso@gmail.com, stellapavlidou@gmail.com   

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

ΣΤ΄ Τάξη: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΒΕΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΓΑΒΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕ-

ΡΑΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΔΡΕΝΕΤΖΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ, ΜΠΑΡΓΟΥΛΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΝΕΦΕΛΗ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΥΛΩΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΝΙ-

ΚΟΛΟΥ ΛΥΔΙΑ, ΝΤΟΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΑΒΙΤ, ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΤΟΙΚΟΣ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΤΟΥΣΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΤΣΗΦΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα μελέτη διερευνά την τοπική Ιστορία της περιοχής του 
Παλαιοκάστρου από το 1940 μέχρι σήμερα (2021). Παρουσιάζεται η ιστορική 
και πολιτιστική εξέλιξη του τόπου μέσω βιβλιογραφίας αλλά και προσω-
πικής μαρτυρίας. Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση εκπαιδευτικών αρχείων 
και μαθητολογίων των συγκεκριμένων ετών με σκοπό να βγουν συμπερά-
σματα σχετικά με τα επαγγέλματα, την καταγωγή των γονέων, το θρήσκευ-
μα, αριθμό μαθητών ανά έτη και χαρακτηριστικά φοίτησής τους. Διεξήχθη-
σαν επίσης ερωτηματολόγια από τους μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν στην 
έρευνα και συλλέχτηκαν σημαντικές ιστορικές πληροφορίες μέσω συνέ-
ντευξης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλοι οι φοιτήσαντες στο σχολείο 
είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, το επάγγελμα γονέων κατά 90% είναι γεωργοί 
και 8% κτηνοτρόφοι. Η καταγωγή τους είναι από τις περιοχές Παλαιόκαστρο, 
Ωραιόκαστρο, Παοχώριον, Τέρπυλλο, Μ. Λειβάδια, Μελάνθιο, Γραδεμπόριο, 
Ελληνικό, Μελισσοχώρι, Κλεισούρα, Κωσταράζι, Βαφειοχώρι, Θεσσαλονίκη, 
Νεάπολη και Ν. Μαγνησία.  Μετά το 1945 παρουσιάζεται σταδιακή αύξηση 
τόσο των εγγραφέντων μαθητών, όσο και των αριστευσάντων, καθώς από 
το σχολικό έτος 1971-1972 αρχίζει να σημειώνεται αύξηση του ποσοστού 
άριστων μαθητών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Κατά τις σχολικές χρονιές 2019-2021, οι μαθητές του ΣΤ2 του σχολείου 

μας με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών: Καραπαναγιωτίδου Μαρία, 

Λύσσα Βασιλική και Παυλίδου Στέλλα, συμμετείχαν και υλοποίησαν το διεπι-

στημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Οι μαθητές των Δημοτικών 

σχολείων της ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας (Ωραιοκάστρου) ανακαλύπτουν και 

μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών 

του τόπου τους». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και οι 24 μαθητές του τμή-

ματος, οι οποίοι εργαστήκανε μέσα από βιωματικές δράσεις, τις οποίες σχε-

διάσανε και υλοποιήσανε, προκειμένου να προβάλλουνε τη δουλειά τους στο 

ιστολόγιο του σχολείου. Παράλληλα, προχώρησαν στη συγγραφή ενός άρ-

θρου, το οποίο αφορά στην ιστορία του τόπου, καθώς και στην εκπαι-

δευτική, κοινωνική και πολιτιστική υπόσταση των μαθητών και γονέων 

αυτών σε ένα εύρος περίπου 40 ετών, από το 1940 έως σήμερα (2021). 
 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Γνωστικοί- Ιστορικοί, Κοινωνικοί, Πολιτιστικοί, Γλωσσολογικοί 

Σκοπός του διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανάδειξη 

της τοπικής ιστορίας του Παλαιοκάστρου μέσα από την ανακάλυψη. Πραγ-

ματοποιήθηκε μελέτη αρχείων, συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και παρου-

σίαση ιστορικών πηγών του τόπου. 

 

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι: 

 Η διερεύνηση της τοπικής ιστορίας του τόπου, αλλά και της ιστορίας του 

σχολείου του Παλαιοκάστρου. 

 Η πολιτιστική και κοινωνική εξέλιξη του τόπου από το 1940 μέχρι  

σήμερα.  

 Η επαφή και η εξοικείωση των μαθητών με την κοινωνική και ιστορική 

εξέλιξη του τόπου. 

 Η συμμετοχή και εξοικείωση των μαθητών στην διαδικασία της 

συνέντευξης, με σκοπό την άμεση εκμαίευση ιστορικών πληροφοριών 

μέσω ανθρώπινης μαρτυρίας. 

 Η γνωριμία των μαθητών με  την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των 

σχολείων του τόπου, μέσα από την καταγραφή τους και τη διερεύνηση 

των αρχείων τους. 
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 Η διερεύνηση των αρχείων του σχολείου με σκοπό να καταγραφούν 

χαρακτηριστικά των κατοίκων του Παλαιοκάστρου, όπως επαγγέλματα, 

θρήσκευμα, τόπο καταγωγής γονέων, σχολική διαγωγή,  προαγωγή 

μαθητών και οικογενειακή κατάσταση . 

 Η εξοικείωση των μαθητών  με τα είδη γραπτού λόγου, με τη χρήση των 

ΤΠΕ και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων (γραφήματα, πίνακες 

κλπ). 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 Αναζήτηση, μελέτη και επεξεργασία των αρχείων των δημοτικών σχο-

λείων του Παλαιοκάστρου από τους εμπλεκομένους μαθητές και εκπαι-

δευτικούς 

 Αναζήτηση στοιχείων για την πολιτιστική ιστορία του Παλαιοκάστρου 

 Συνέντευξη από παλαιό κάτοικο της περιοχής 

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τις οικογένειες των εμπλεκομένων 

μαθητών για να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με την καταγωγή 

των προγόνων τους. 

 Συλλογή σχετικού φωτογραφικού υλικού 
 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ                                               
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Οι δραστηριότητες βασίζονται στην βιωματική ομαδοσυνεργατική μάθηση, 

καθώς και τη Μέθοδο Project με σκοπό την επίτευξη της ενεργούς συμμε-

τοχής του μαθητή μέσω: 

 της έρευνας του Πεδίου–Δράσης (Διδακτήρια-Αρχεία Σχολείου) 

 της συνέντευξης 

 της φωτογράφισης 

 της ιστοεξερεύνησης και της εύρεσης σχετικής βιβλιογραφίας. 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                                        
ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Γλώσσα (συμπλήρωση ερωτηματολογίων, διερεύνηση αρχείων, κατα-

γραφή και εξαγωγή συμπερασμάτων) 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ωραιοκάστρου και Βόλβης  

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

248 

Γεωργός Γαλατάς Παντοπώλης

Υποδηματοποιός Κτηνοτρόφος Εργάτης

Ζωέμπορος Βοσκός Αγροφύλακας

 Μαθηματικά (δημιουργία γραφημάτων) 

 Ιστορία (γνωριμία με την τοπική ιστορία μέσα από τα παλιά αρχεία του 

σχολείου) 

 Ενασχόληση-εμπλοκή με τις ΤΠΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Διερευνήθηκαν τα μαθητολόγια του σχολείου κατά τα έτη 1940-1977 για 

να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό εγγραφέντων, 

προαχθέντων και απορριφθέντων, τη διαγωγή και την αριστεία. Επίσης, 

διερευνήθηκαν τα επαγγέλματα, η καταγωγή και το θρήσκευμα των γονέων 

 
 
 
 
 
 
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας από τους 746 γονείς των 
μαθητών που φοίτησαν κατά την συγκεκριμένη δεκαετία καταμετρήθηκαν: 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1940-1949 

Γεωργός 697 

Γαλατάς 3 

Παντοπώλης 2 

Υποδηματοποιός 3 

Κτηνοτρόφος 10 

Εργάτης 3 

Ζωέμπορος 3 

Βοσκός 1 

Αγροφύλακας 1 

 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 1940-1949 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 1940-1948 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑ-

ΦΕΝΤΕΣ 
ΦΟΙΤΗ-
ΣΑΝΤΕΣ 

ΕΞΕΤΑ-
ΣΘΕΝΤΕΣ 

ΠΡΟΑΧ- 
ΘΕΝΤΕΣ 

ΑΠΟΡ-
ΡΙΦΘΕΝΤΕΣ 

ΑΡΙΣΤΕΥ- 
ΣΑΝΤΕΣ 

ΔΙΑ-
ΓΩΓΗ 

1940-41 92 88 80 72 8 21 (29,1%) 
ΚΟΣΜΙΩ

ΤΑΤΗ 

1941-42 73 57 57 44 13 9 (20,4%) 
ΚΟΣΜΙΩ

ΤΑΤΗ 

1942-43 73 59 59 41 18 12 (16,4%) 
ΚΟΣΜΙΩ

ΤΑΤΗ 

1943-44 63 59 59 47 12 2 (3,1%) 
ΚΟΣΜΙΩ

ΤΑΤΗ 

1944-45 69 64 64 49 14 0 (0%) 
ΚΟΣΜΙΩ

ΤΑΤΗ 

1945-46 74 71 71 55 13 2 (2,7%) 
ΚΟΣΜΙΩ

ΤΑΤΗ 

1946-47 89 87 87 60 17 8 (8,9%) 
ΚΟΣΜΙΩ

ΤΑΤΗ 

1947-48 106 99 99 84 9 16 (15%) 
ΚΟΣΜΙΩ

ΤΑΤΗ 

  639 608 576 452 90 85   

  
Κατά τα σχολικά έτη 1940-1948 το σύνολο των εγγραφέντων μαθητών ήταν 
639 εκ των οποίων: 

 Φοίτησαν 584 

 Προήχθησαν 452 

 Αρίστευσαν 70 

 Απορρίφθηκαν 90 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: έτη 1940-48 
 

 Όλοι οι μαθητές έχουν διαγωγή κοσμιωτάτη. 

 Κάθε έτος απορρίπτονται μαθητές από την Α’ δημοτικού.  Σχεδόν κάθε 
χρόνο απορρίπτονται μαθητές από τις Β’ και Γ’ τάξεις ενώ ελάχιστοι μαθητές 
απορρίπτονται από τις Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεις. 

 Κατά τα έτη  1942-46 παρατηρείται σημαντική μείωση των εγγραφέντων 
μαθητών και αξιοσημείωτη αύξηση των απορριφθέντων. 

 Το ποσοστό των μαθητών που αρίστευσαν κυμαίνεται από 0% - 29,1%. 
Κατά το σχολικό έτος 1944-45 κανένας μαθητής δεν αρίστευσε. Κατά τα 
επόμενα έτη παρουσιάζεται σταδιακή αύξηση τόσο των εγγραφέντων 
μαθητών όσο και των αριστευσάντων. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι 23 παιδιά ήταν ορφανά. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας από τους 746 γονείς των 
μαθητών που φοίτησαν κατά την συγκεκριμένη δεκαετία υπήρξαν: 
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1949-1959 

Γεωργός 469 

Κρεοπώλης 7 

Αρτεργάτης 9 

Μαραγκός 4 

Κτηνοτρόφος 33 

Υποδηματοποιός 6 

Δημ. υπάλληλος 
(1957-59) 

5 

Πανδοχέας 2 

Ζωέμπορος 17 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 1949-1959 

 

Γεωργός Κρεοπώλης Αρτεργάτης

Μαραγκός Κτηνοτρόφος Υποδηματοποιός

Δημ. υπάλληλος Πανδοχέας Ζωέμπορος
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ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΓΟΝΕΩΝ έτη 1949-59  
  

 Κατά την δεκαετία 1949-1959 οι περισσότεροι γονείς κατάγονται από το 

Παλαιόκαστρο. Ωστόσο υπάρχουν μερικοί  οι οποίοι έχουν καταγωγή από 

Ωραιόκαστρο,  Παοχώρι, Τέρπυλλο, Μ. Λειβάδια, Μελάνθιο, Γραδεμπόριο, 

Ελληνικό, Μελισσοχώρι, Κλεισούρα, Κωσταράζι, Βαφειοχώρι, Θεσσαλονίκη, 

Νεάπολη, και Ν. Μαγνησία.  

 
 
 
 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, από το σύνολο των γονέων 
των μαθητών που φοίτησαν κατά την συγκεκριμένη δεκαετία τα επαγγέλ-
ματα ήταν τα εξής: 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1959-1966 

Γεωργός 315 

Μαραγκός 5 

Δημ. υπάλληλος  3 

Υποδηματοποιός 3 

Δάσκαλος 8 

Εργάτης 12 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι 14 παιδιά 

ήταν ορφανά. 

 
 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 1959-1966 

 

Γεωργός Μαραγκός Δημ. υπάλληλος 

Υποδηματοποιός Δάσκαλος Εργάτης



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ωραιοκάστρου και Βόλβης  

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

252 

Γεωργός Κτίστης Δημ. υπάλληλος 

Κτηνοτρόφος Εργάτης

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΓΟΝΕΩΝ έτη 1959-66 
 

 Στην παραπάνω δεκαπενταετία, οι γονείς των μαθητών κατάγονται ως 
επί το πλείστον από Παλαιόκαστρο-Ωραιόκαστρο. Συγκεκριμένα, στα μαθητο-
λόγια της δεκαετίας αυτής καταμετρήθηκαν 461 γονείς με καταγωγή από το 
Παλαιόκαστρο και 128 από άλλες περιοχές: Μεγάλα Λειβάδια, Μελάνθιο, 
Γραδεμπόριο, Παοχώριο, Ελληνικό, Κωσταράζι. Επιπλέον, από το 1959 και 
έπειτα εμφανίζονται καταγωγές από Νεάπολη, Κλεισούρα και Νέα Μαγνησία. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Κατά τα σχολικά έτη 1959-1966 το σύνολο των εγγραφέντων μαθητών 
ήταν 359 εκ των οποίων: 

 Φοίτησαν 359 

 Προήχθησαν 328 

 Απορρίφθηκαν 31 
 Κατά την πενταετία  1959-1965 αξιοσημείωτο είναι, ως προς το σύνολο 
των φοιτησάντων μαθητών, ότι ενώ κάθε μεμονωμένο έτος οι εγγραφές ήταν 
κατά μέσο όρο 54, το σχολικό έτος 1964-65 οι φοιτήσαντες ήταν 100, δηλαδή 
σχεδόν διπλασιάστηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι 31 παιδιά ήταν ορφανά. 
 

 
 
 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1966-1977 

Γεωργός 512 

Κτίστης 2 

Δημ. υπάλληλος  7 

Κτηνοτρόφος 4 

Εργάτης 13 

 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 1966-1977 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 1940-1948 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑ-

ΦΕΝΤΕΣ 
ΦΟΙΤΗ-
ΣΑΝΤΕΣ 

ΕΞΕΤΑ-
ΣΘΕΝΤΕΣ 

ΠΡΟΑΧ- 
ΘΕΝΤΕΣ 

ΑΠΟΡ-
ΡΙΦΘΕΝΤΕΣ 

ΑΡΙΣΤΕΥ- 
ΣΑΝΤΕΣ 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

1966-67 52 52 52 47 5 5 (10,6%) 
ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗ 

(εκτός 2) 

1967-68 55 54 54 51 3 6 (11,8%) ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗ 

1968-69 56 56 56 53 3 6 (11,3%) ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗ 

1969-70 47 47 47 42 5 5 (11,9%) ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗ 

1970-71 44 44 44 44 0 5 (11,3%) ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗ 

1971-72 49 47 47 43 4 8 (18,6%) 
ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗ 

(εκτός 2) 

1972-73 55 54 54 51 3 7 (13,7%) ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗ 

1973-74 67 67 67 64 3 11 (17,2%) ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗ 

1974-75 63 63 63 61 2 8 (13,1%) ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗ 

1975-76 72 71 71 70 1 11 (13,1%) ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗ 

1976-77 84 84 84 82 2 13 (15,8%) ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗ 

 644 639 639 608 31 85  
 

 Κατά τα σχολικά έτη 1966-1977 το σύνολο των εγγραφέντων μαθητών 
ήταν 644 εκ των οποίων: 

 Φοίτησαν 639 

 Προήχθησαν 608 

 Αρίστευσαν 85 

 Απορρίφθηκαν 18 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77

ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ

 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ωραιοκάστρου και Βόλβης  

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

254 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Σχεδόν όλοι οι μαθητές έχουν διαγωγή κοσμιωτάτη. 

 Κάθε έτος απορρίπτονται μαθητές από την Α΄  δημοτικού, τρεις χρονιές 

από Β΄ Δημοτικού και τρεις χρονιές απορρίπτονται από Γ΄. Μόνο κατά τη 

σχολική χρονιά 1971-71 απορρίπτονται μαθητές από την Ε΄ δημοτικού. 

 Κατά τα έτη  1969-71 παρατηρείται μείωση των εγγραφέντων μαθητών 

ενώ από το 1972 παρατηρείται αύξηση. 

 Το ποσοστό των μαθητών που αρίστευσαν κυμαίνεται από 10,6% -15,8% 

και παραμένει σχεδόν σταθερό κατά τα έτη 1966-1971. Συμπερασματικά 

φαίνεται ότι από το σχολικό έτος 1971-1972 αρχίζει να σημειώνεται 

αύξηση του ποσοστού άριστων μαθητών. 

 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΓΟΝΕΩΝ  

 Και για την τελευταία δεκαετία οι γονείς κατάγονται από το Παλαιό-

καστρο και μερικοί εξ αυτών έχουν καταγωγή από Κωσταράζι, Μ.Λειβάδια, 

Ν. Μαγνησία και Νεάπολη. Επίσης, παρατηρούνται κάτοικοι από Μελισσο-

χώρι, Κύμηνα και Βαφειοχώρι 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 

 Όσον αφορά στο θρήσκευμα των μαθητών οι οποίοι φοίτησαν τα τρια-

νταπέντε χρόνια που μελετήθηκαν, όλοι οι εγγεγραμμένοι μαθητές ήταν 

χριστιανοί ορθόδοξοι χωρίς καμία εξαίρεση. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Ιστορικά στοιχεία για τον οικισμό του Παλαιοκάστρου 
 

 Το Παλαιόκαστρο ήταν ένας οικισμός του Ωραιοκάστρου, ο οποίος 

διαμορφώθηκε κατά την περίοδο του μεσοπολέμου. Συγκεκριμένα ήταν ένα 

μικρό σύστημα αραιών οικίσκων, οι οποίοι στις αρχές του 20ου αιώνα δεν 

υπερέβαιναν τους 30-40. Πού ακριβώς αναπτυσσόταν αυτό το σύστημα δεν 

είναι σαφές. Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου βρισκόταν μακριά από τον συ-

νοικισμό, ο οποίος ξεκινούσε σε κάποια απόσταση στα ανατολικά του ναού. 

Η ονομασία του οικισμού κατά τα οθωμανικά χρόνια (1695-1771) ήταν  Νταούτ 

Μπαλί, που σημαίνει "ο μελότοπος του Δαυίδ", πιθανόν λόγω του ονόματος 

του μεγάλου βεζύρη Νταούτ-Πασσά, ο οποίος κυριαρχούσε σ' όλη την κοι-

λάδα του Αξιού τον 15ο αιώνα. Ο οικισμός είχε ιδρυθεί το 1817 και κατοικείτο 

από γηγενείς και μερικούς βλάχους. Στους νεότερους χρόνους, στο Ωραιό-

καστρο κατοικούσαν βλάχοι και ντόπιοι και κατά τη χρονική περίοδο 1922 – 

1930 εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Έλληνες πρόσφυγες του Πόντου και του 

Καυκάσου. 

Μετά την έλευση των προσφύγων (1922-30) συναντάμε τις ονομασίες 

Παλαιό Δαούτ Μπαλί και Νέο Δαούτ Μπαλί. Μετά τη μετονομασία του Δαούτ 

Μπαλί σε Ωραιόκαστρο, απαντά η ονομασία Παλαιό Ωραιόκαστρο σε αντι-

διαστολή προς το Νέο Ωραιόκαστρο. Σε χάρτη του 1928, αναγράφονται ξεχω-

ριστά οι οικισμοί Ωραιόκαστρον (Δαούτ Μπαλί) και Άνω Ωραιόκαστρον. 

Ωστόσο, ο συνοικισμός διατήρησε την παλαιά ονομασία. Το 1936 ο συνοικι-

σμός ονομάστηκε Παλαιόκαστρο. Το ίδιο έτος, το Παλαιόκαστρο αποσπά-

στηκε από την κοινότητα Ωραιοκάστρου και αποτέλεσε ιδιαίτερη κοινότητα. 

Πέρα από τη νεότερη εποχή, ο τόπος κατοικούταν από αρχαιοτάτους 

χρόνους. Αποδείξεις για το γεγονός αυτό είναι τα διάφορα αρχαιολογικά 

ευρήματα που εντοπίστηκαν στην έκταση την οποία καταλαμβάνει ο Δήμος 

Ωραιοκάστρου, όπως το Νεκροταφείο εποχής Σιδήρου στο Παλαιόκαστρο, η 

Villa Rustica και οι Βυζαντινοί Νερόμυλοι στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής.  
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Το σχολείο του Νταούτ Μπαλί 
 

Ο βασικός πόλος γύρω από τον οποίον περιστράφηκε η ζωή των κατοί-

κων είναι το σχολείο και η εκκλησία. Η παλαιότερη είδηση για λειτουργία 

σχολείου στο Νταούτ Μπαλί ανάγεται στο σχολικό έτος 1894-95, το οποίο 

λειτουργούσε ως μονοτάξιο στο νάρθηκα της εκκλησίας έως το 1904 και στη 

συνέχεια στεγάστηκε σε οίκημα δωρεά του Δημ. Στογιάννη. Το έτος 1894-95 

οι μαθητές ήταν 12. Στη συνέχεια αυξήθηκαν, φτάνοντας τους 24 το 1901 και 

τους 22 το 1906. Πιθανότατα, η αύξηση των μαθητών αντανακλά και την 

αλλαγή των νοοτροπιών ως προς την ανάγκη μόρφωσης των παιδιών. 

Το έτος 1876 δεν φαίνεται να εισήχθησαν μαθητές από το Νταούτ Μπαλί 

στο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, παρομοίως στο Ελληνικό σχολείο, αν και 

αναφέρονται εγγραφές από όλα τα γειτονικά χωριά. Η έρευνα έχει διασώσει 

τα ονόματα των δασκάλων του χωριού στις αρχές του εικοστού αιώνα. Το 

1901-1902 δάσκαλος ήταν ο Αναστάσιος Ζάπρας, το 1905-1906 ως υποδιδά-

σκαλος αναφέρεται ο Γεώργιος Αθανασιάδης. Το 1909-1910 ο Αριστείδης 

Αντωνιάδης και  το 1914-1915 ο Αθανάσιος Γεωργιάδης.  

Το σχολείο του Νταούτ Μπαλί ήταν μία μικρή αίθουσα δίπλα στο υποδη-

ματοποιείο του Δημητρίου Μπαζάκα. Το κτίσμα ήταν δωρεά του Δημητρίου 

Στογιάννη προς το ναό του Αγίου Αθανασίου. Αποτελούνταν από δύο 

δωμάτια και ένα υπόγειο. Σε αυτό έγινε ο εορτασμός της Παλιγγενεσίας τον 

Μάρτιο του 1929, με την ευκαιρία του οποίου οι περισσότερο εύποροι κά-

τοικοι έδωσαν τον οβολό τους χάριν των θυμάτων των πλημμυρών, οι 

οποίες είχαν πλήξει το έτος εκείνο τη Μακεδονία. ‘Ηταν ο πρώτος εορτασμός 

μετά την ίδρυση της κοινότητας. 

Το 1936-37 οι μαθητές του Παλαιοκάστρου φοιτούσαν σε ένα ιδιωτικό 

σχολείο του δασκάλου Γ. Αθανασιάδη, το οποίο ήταν ανεπίσημο και δεν είχε 

πόρους συντηρήσεως. Για τον λόγο αυτό, το 1937 η κοινότητα αποφάσισε να 

χορηγήσει στον εν λόγω δάσκαλο 2000 δραχμές. Το επόμενο σχολικό έτος 

1937-38, το άτυπο ιδιωτικό σχολείο έπαψε να λειτουργεί και τα παιδιά του 

Παλαιοκάστρου ενεγράφησαν στο επίσημο σχολείο του Ωραιοκάστρου, με 

αποτέλεσμα το τελευταίο να έχει 250 μαθητές, αλλά μόνο δύο δασκάλους. 

Το 1958 λειτούργησε σαν μονοθέσιο το «Πέτρινο» Δημοτικό Σχολείο στο 

κέντρο του Παλαιοκάστρου, πολύ κοντά στον ναό του Αγίου Αθανασίου. 

Εξελικτικά λειτούργησε ως διθέσιο και τριθέσιο. Την εποχή που το δημοτικό 

σχολείο λειτούργησε σαν τριθέσιο, δημιουργήθηκαν δύο αίθουσες στον 

χώρο του σημερινού 2ου Δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου, με σκοπό να 
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φιλοξενούν την Α’ και την Β’ τάξη, ενώ οι υπόλοιπες τάξεις παρέμειναν στο 

λεγόμενο «Πέτρινο». Αυτό συνέβαινε μέχρι το 2005, οπότε και χτίστηκε σύγ-

χρονο 12/θέσιο σχολείο, το οποίο ονoμάστηκε «1ο Δ.Σχολείο Παλαιοκάστρου». 

Παράλληλα, λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού, διατηρήθηκε το «2ο 

Δ. Σχολείο Παλαιοκάστρου» ως 6/θέσιο και το «Πέτρινο» λειτούργησε σαν 

γυμνάσιο με ονομασία «3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου», παρόλο που η πλειο-

νότητα των μαθητών του ζούσε στο Παλαιόκαστρο. Σήμερα, το έτος 2021, 

λειτουργούν δύο 12/θέσια δημοτικά σχολεία: το 1ο και 2ο Δημοτικό σχολείο 

Παλαιοκάστρου. 

 
Το Παλαιόκαστρο μέσα από τη μαρτυρία ενός παλαιού κατοίκου. 
 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. Πέτρου Παρπόρη, παλαιού κατοίκου 

του Παλαιοκάστρου, η περιοχή κατοικούταν από ντόπιους μέχρι το 1903. Οι 

πιο ονομαστές οικογένειες ντόπιων ήταν οι Μπούκλας και Τελιούσης, οι 

οποίοι δούλευαν στα χωράφια των Τούρκων.  Μετά το 1903 άρχισαν να εγκα-

θίστανται στην περιοχή βλάχοι. Οι πρώτες και πιο γνωστές οικογένειες 

βλάχων του τόπου ήταν οι: Παρπόρης, Κουφουνάκης, Μπάρμπας και Δέλης. 

Οι οικογένειες αυτές είχαν καταγωγή από τον Γράμμο και εκδιώχθηκαν κατά 

τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα από την Αραβυσσό των Γιαννιτσών 

όπου κατοικούσαν τότε. Οι βλάχοι έφεραν μαζί τους τα πρόβατά τους και 

στη συνέχεια τα πούλησαν προκειμένου να αγοράσουν χωράφια από τους 

Τούρκους της περιοχής, οι οποίοι έφευγαν από τον τόπο με την ανταλλαγή 

των πληθυσμών(1912-13). Μέχρι το 1955-60 βασική ασχολία τόσο των 

ντόπιων, όσο και των βλάχων υπήρξε η κτηνοτροφία και η γεωργία. Την 

περίοδο 1920-30, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πρόσφυγες από τον Πόντο, 

οι οποίο δούλευαν ως εργάτες. 

Οι κάτοικοι της περιοχής ζούσαν αρμονικά. Οι άνδρες ήταν οι κύριοι 

διαχειριστές των καλλιεργειών και των κοπαδιών. Οι γυναίκες βοηθούσαν 

τους άνδρες τόσο στα χωράφια όσο και στα ζώα. Επίσης, κούρευαν τα 

πρόβατα, επεξεργάζονταν το μαλλί και ύφαιναν στον αργαλειό βελέντζες 

και φλοκάτες. Τα αγόρια βοηθούσαν στις αγροτικές εργασίες, ενώ τα 

κορίτσια ασχολούνταν με τις οικιακές δουλειές. Στον ελεύθερο χρόνο τους, 

έπαιζαν παραδοσιακά παιχνίδια όπως τσιλίκι, μακριά γαϊδούρα, μπίλιες, 

σαΐτες και σφεντόνες. Ακόμα και στην διασκέδαση οι κάτοικοι ήταν 
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ενωμένοι διοργανώνοντας εκδηλώσεις με μουσική και χορό τις Κυριακές, 

όπως Χοροεσπερίδες και Σιρί. 

Πολύ αργότερα, συστάθηκαν πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι εμπλού-

τισαν την πολιτιστική ζωή του τόπου. Συγκεκριμένα, τοπικοί σύλλογοι ήταν 

ο «Φίλιππος Παλαιοκάστρου» (1974) με πρώτο πρόεδρο τον Κωνσταντίνο 

Παρπόρη και ο «Σύλλογος Ποντίων Ωραιοκάστρου», οι οποίοι υπάρχουν 

μέχρι σήμερα (2021). 

Η μετακίνηση των κατοίκων γινόταν αποκλειστικά με άλογα και τα 

πρώτα αυτοκίνητα εμφανίστηκαν μετά το 1950. Η οδική σύνδεση Παλαιο-

κάστορυ-Ωραιοκάστρου βελτιώθηκε με την ασφαλτόστρωση γύρω στο 1980 

οπότε και η περιοχή εντάχθηκε στο δίκτυο συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 Ευχαριστούμε τον κ. Απόστολο Παρασκευά, συντονιστή εκπαίδευσης, 
για τη βοήθεια και την καθοδήγησή του. 

 Ευχαριστούμε τον κ. Πέτρο Παρπόρη,  παλαιό κάτοικο του Παλαιοκά-
στρου για τις πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν την Ιστορία 
του παλαιού Παλαιοκάστρου ώς σήμερα (2021), την ευγενική του διά-
θεση να βοηθήσει από την πρώτη στιγμή την έρευνά μας, καθώς και για 
τη σχετική  συνέντευξη, την οποία παραχώρησε στους μαθητές του σχο-
λείου μας.  

 Ακόμη ευχαριστούμε το Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιο-
κάστρου, κύριο  Δημήτρη Σοϊλεμεζίδη, ο οποίος μας παρείχε πρόσβαση 
στα παλιά αρχεία του Δημοτικού σχολείου. 

 Τέλος ευχαριστούμε τον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιο-
κάστρου, κύριο Σταύρο Ναλμπαντίδη για την υποστήριξή του καθ’ όλη 
τη διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ 

 Αρχεία-μαθητολόγια Δημοτικού σχολείου από το 1940 έως το 1977. 
 Ωραιόκαστρο, ΙΣΤΟΡΙΑ 35 ΑΙΩΝΩΝ, Τόμος  Ιστορικών στοιχείων με επιμέ-

λεια του Ευάγγελου Χεκίμογλου, υπό την Αιγίδα του Δήμου Ωραιο-
κάστρου, 2010. 

 Συνέντευξη από τον κ. Παρπόρη Πέτρο (βλ. παράρτημα), Μάιος-Ιούνιος 
2021. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

Συνέντευξη κ. Παρπόρη Πέτρου, 

παλαιού κατοίκου του Παλαιοκάστρου 
 

 

 

Μαθητής: Καλησπέρα κύριε Πέτρο, ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρό-

σκλησή μας να μιλήσετε για την ιστορία του τόπου μας. Από πού ήρθε η 

οικογένειά σας στο Παλαιόκαστρο και πότε; 

Π. Παρπόρης: Εμείς ήρθαμε από τα Μεγάλα Λιβάδια, Πάικο Κιλκίς το 1907. Οι 

γονείς μας έρχονταν εδώ και το καλοκαίρι γυρνούσαν στα Μεγάλα Λιβάδια. 
 

Μαθητής: Όταν ήρθαν οι βλάχοι στο Παλαιόκαστρο ποιους βρήκαν στην 

περιοχή και με τι ασχολήθηκαν; 

Π. Παρπόρης: Βρήκαν τους ντόπιους και κάποιους Τούρκους. Οι οικογένειες 

των βλάχων όπως οι Παρποραίοι, οι Κουφουνακαίοι και οι Τζηκαίοι αγόρα-

σαν κτήματα στην περιοχή από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι τότε ετοιμάζο-

νταν να φύγουν και πουλούσαν τα κτήματα τους, γύρω στα 1912-13. Εκτός 

από τους βλάχους αγόρασαν κτήματα και οι ντόπιοι με πιο γνωστές οικογέ-

νειες του Μπούκλα και του Τελούση. Αυτοί αγόρασαν κτήματα και δεν πήραν 

κλήρο. Τα οικόπεδα τους δε δόθηκαν από την Διεύθυνση Γεωργίας. Kλήρους 

πήρανε μόνο αυτοί που δεν είχαν χωράφια, δηλαδή οι ντόπιοι. Οι βλάχοι 

είχαν και την κτηνοτροφία, άλλος πρόβατα άλλος κατσίκια και ζούσαν υπέ-

ροχα. Το χειμώνα τα ζώα τα είχαν εδώ στο Παλαιόκαστρο και το καλοκαίρι 

τα πήγαιναν στα Μεγάλα Λιβάδια με τα πόδια. 
 

Μαθητής: Όταν ήρθατε υπήρχαν μαγαζιά στο Παλαιόκαστρο; 

Π. Παρπόρης: Όταν μεγάλωσα δηλαδή γύρω στο 1940, υπήρχε ένα μπακά-

λικο το οποίο είχε ένας Πόντιος που είχε τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Όταν 

μεγάλωσαν τα παιδιά του έφυγε στη Σαλονίκη. Εδώ νοίκιαζε. 
 

Μαθητής: Ποιες φυλές υπήρχαν; 

Π. Παρπόρης: Εδώ ήταν οι εντόπιοι και μετά ήρθαμε εμείς οι Βλάχοι το 1907. 

Οι πόντιοι ήρθαν μετά το 1920 μέχρι το 1930. Ανάμεσα στο 1920 με 1923 

ήρθαν οι περισσότεροι. 
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Μαθητής: Ποιες ήταν οι συνήθειες των ανθρώπων και πώς περνούσαν τον 

ελεύθερο χρόνο τους; 

Π. Παρπόρης: Τα παιδιά συνήθως πήγαιναν σχολείο και τις ελεύθερες ώρες 

είχαν τα παιχνίδια τους. Οι μεγάλοι ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και οι 

γυναίκες τους βοηθούσαν. Επίσης οι γυναίκες ύφαιναν βελέντζες για να σκε-

παστούν, έπλεκαν μπλούζες για τα παιδιά και σιγά-σιγά έμαθαν να ράβουν. 

Έπλεκαν απλά πράγματα και μετά βγήκαν οι ραφτάδες. Δημιουργήθηκαν 

σιγά-σιγά και καφενεία. Υπήρχαν δύο καφενεία γιατί οι κάτοικοι ήταν 

λίγοστοι, γύρω στα 500 άτομα. Οι μισοί περίπου δεν πήγαιναν στα καφενεία 

γιατί ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και πρωί-απόγευμα βρίσκονταν εκεί. 
 

Μαθητής: Πόσα σχολεία υπήρχαν τότε; 

Π. Παρπόρης: Μετά το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στο παρκάκι κο-

ντά, υπήρχε το σχολείο μέχρι το 1950. Μετά έγινε το Πέτρινο. Μετά δημιουρ-

γήθηκαν και σύλλογοι, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. Ο σύλλογος 

αυτός έκανε μία αίθουσα πέτρινη σε εκείνο το οικόπεδο με εράνο των χω-

ριανών. Μετά το 1980 μπήκα εγώ ταμίας στο σύλλογο γονέων, άλλαξαν οι 

διοικήσεις και οι κοινότητες και ζητήσαμε από την κοινότητα, αφού κάναμε 

μία έκθεση στη διεύθυνση Γεωργίας, και μας παραχώρησαν εδώ δύο οικό-

πεδα για νηπιαγωγεία. Όταν ήμουν στη διοίκηση ο σύλλογος έκανε ιδιωτικό 

νηπιαγωγείο. Πληρώναμε τη δασκάλα ένα χρόνο και την ασφαλίζαμε και 

μετά, με τις ενέργειες που κάναμε, την πλήρωνε το κράτος. 
 

Μαθητής: Εσείς πού βρήκατε χρήματα σαν σύλλογος για να πληρώσετε τη 

δασκάλα; 

Π. Παρπόρης: Να ΄ναι καλά οι μάνες και οι πατεράδες. Κι εμείς κάναμε μία 

ενεργοποίηση, βγάζαμε ημερολόγια, κάναμε εκδηλώσεις και μαζεύαμε λίγα 

λίγα χρήματα. Τα πρώτα χρήματα που μαζέψαμε για να πληρώσουμε τη 

δασκάλα, ο καθένας έδωσε ότι μπορούσε άλλος 500, άλλος 1000, άλλος 2000 

δραχμές. Είχαμε μαζέψει 72.000 δραχμές. Πήγαμε στην επιθεώρηση και μας 

παραχώρησε δασκάλα επί πληρωμή. 
 

Μαθητής: Γυμνάσιο είχατε; 

Π. Παρπόρης: Όχι, τα παιδιά πήγαιναν Γυμνάσιο στη Σταυρούπολη. Όταν 

πήγαινε ο γιος μου, ο Φώτης, στην τρίτη δημοτικού ήθελαν να τους πάνε 

στην Άνω Ηλιούπολη. Τότε αντιδράσαμε εμείς σαν σύλλογος γιατί είπαμε 
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πώς θα πάρουν τα παιδιά δύο λεωφορεία, είναι αντικανονικό. Είχαμε κάτι 

εγκαταστάσεις που λέγονταν ΄΄Παιδούπολη΄΄, για τα ορφανά παιδιά που 

ήταν στο Ωραιόκαστρο. Τότε ήμουν ταμίας και κάναμε μία ενέργεια. Βάλαμε 

ανθρώπους, το ξεσκέπασαν γιατί είχε καλαμωτή και κεραμίδια. Βάλαμε 

καινούργια καλαμωτή με ασβέστη από πάνω και από κάτω βάλαμε κόντρα 

πλακέ. Το βάψαμε και έγινε πολύ ωραίο. Έτσι έγινε το γυμνάσιο που 

πήγαιναν τα παιδιά και από το Ωραιόκαστρο και από το Παλαιόκαστρο. 

Όταν βγήκε το ΠΑΣΟΚ ήταν ένας βουλευτής ο Παπαθεμελής. Εγώ και δύο 

γυναίκες πήγαμε στο γραφείο του, τον ενημερώσαμε για την κατάσταση και 

αυτός έδωσε εντολή να γίνουν οι κατασκηνώσεις σχολεία. Αυτός ήταν 

Υφυπουργός Παιδείας και έκανε μία αίθουσα μεγάλη που κόστισε τότε 

40.000 δραχμές και πηγαίναν εκεί τα παιδιά γυμνάσιο. Συγχρόνως έγινε σιγά 

σιγά και ρυμοτομία και κάναμε και Γυμνάσιο και Λύκειο. Η ρυμοτομία μας 

βοήθησε πάρα πολύ για την παιδεία. 
 

Μαθητής: Πότε δημιουργήθηκε ο πρώτος πολιτιστικός σύλλογος; 

Π. Παρπόρης: Το 1964 δημιουργήθηκε ο πολιτιστικός σύλλογος “Φίλιππος”. 

Τα παιδιά τα δικά μου και άλλα βλαχόπουλα πήγαιναν στον σύλλογο τον 

βλάχικο στη Θεσσαλονίκη, στο Ίλιον το σινεμά από πάνω. Εκεί αγοράσαμε 

αίθουσα 70 τετραγωνικά και πήγαιναν και μάθαιναν χορούς. Μετά μπήκαν 

στον σύλλογο εδώ. 
 

Μαθητής: Εκτός από χορούς τι άλλες δράσεις είχε ο σύλλογος; 

Π. Παρπόρης: Οι δράσεις του ήτανε λίγο φτωχές.  Στον σύλλογο για να πας 

πρέπει να χάσεις ώρες από τα μαθήματα. Όταν πρωτοάνοιξε ο σύλλογος πή-

γαιναν συνήθως τις Κυριακές και οι εκδηλώσεις γίνονταν την 25η Μαρτίου, 

τις απόκριες και στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής. 
 

Μαθητής: Πώς ήταν τα σπίτια τότε; 

Π. Παρπόρης: Ηταν μονώροφα. Τα διώροφα τα είχαν αυτοί που είχαν αγ-

οράσει τα χωράφια, δηλαδή οι βλάχοι και ορισμένοι εντόπιοι, οι Ζαπραίοι, οι 

Μπουκλαίοι και από την άλλη πλευρά οι Κουφουνακαίοι και οι Παρποραίοι. 

Οι παππούδες μας τα είχαν κάνει αυτά τα σπίτια. Μπορεί να τα είχαν βρει και 

από τους Τούρκους. Υπήρχαν οι μπέηδες και οι ντόπιοι δούλευαν σε αυτούς. 
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Μαθητής: Πότε έφυγαν οι Τούρκοι και πώς; 

Π. Παρπόρης: Οι Τούρκοι ξεκίνησαν να φεύγουν από το 1912 μέχρι το 1920. 

Φεύγανε λίγοι-λίγοι κι έτσι πήραν τη σκυτάλη οι Έλληνες. Οι Τούρκοι είχαν 

χάσει τον πόλεμο και ακολούθησε η ανταλλαγή των πληθυσμών. Έφυγαν οι 

Τούρκοι και ήρθαν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία. 
 

Μαθητής: Ποια ήταν τα ήθη και τα έθιμα που είχατε; 

Π. Παρπόρης: Πηγαίναμε στην εκκλησία, συνήθως οι μανάδες με τα παιδιά 

τους, όχι τόσο οι μπαμπάδες. Πάσχα και Χριστούγεννα, τον δεκαπενταύγου-

στο και την Αγία Παρασκευή είχαμε μεγάλες γιορτές. Την πρωτομαγιά 

ερχόταν και ξένος κόσμος από τον Εύοσμο γιατί είχαμε τα νερά στην Αγία 

Παρασκευή. Διασκέδαζαν όλη την ημέρα και το βράδυ έφευγαν. 
 

Μαθητής:Τι πηγές νερών είχατε; 

Π. Παρπόρης: Υπήρχαν πέντε βρύσες στην Αγία Παρασκευή και από κει 

παίρναμε νερό για τα σπίτια μας. Όλο το χωριό έπαιρνε νερό από κει για να 

ποτίζουν τα ζώα. Μετά έφτιαξαν ποτίστρες έξω από το χωριό, γύρω στα 

1970 με 1975. Μετά κάναμε ποτίστρες και μέσα στους σταύλους για τα ζώα. 

Αλλά μετά σιγά-σιγά τα ζώα τα “εξοντώσαμε” από δω και κάναμε στάβλους 

μακριά από το χωριό για να μη μυρίζουν. 
 

Μαθητής: Ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ σας, Πόντιοι, Βλάχοι και ντόπιοι; 

Π. Παρπόρης: Άριστες. Πρώτον πήραμε τη διαγωγή των γονέων μας. Όταν 

γιορτάζαμε, παραδείγματος χάρη ο Πέτρος, παίρναμε από την εκκλησία 

πέντε-δέκα φίλους και τους κερνούσαμε όλους. Καλούμασταν στους γάμους, 

στα πανηγύρια χορεύαμε μαζί και είχαμε μία αρμονική ζωή. 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Β΄ Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου 

 

263 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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Άποψη του Παλαιοκάστρου. Αρχείο δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γενική άποψη του Παλαιοκάστρου, με επίκεντρο το δημοτικό σχολείο. 
Αρχείο δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου 
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Δενδροφύτευση από μαθητές του δημοτικού σχολείου. 
Αρχείο δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα «παιδιά της Κατοχής».  
Γυμναστικές επιδείξεις του δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου.  
Χρονολογία:  1948. Αρχείο δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου 
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Εορτασμός 25ης Μαρτίου. Εύζωνοι και Τ.Ε.Α. Αρχείο Γεωργίου Βαρδαλή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γάμος στο Παλαιόκαστρο. Χρονολογία: 1959. 
Οικογένειες Ζάπρα και Μπαζάκα. Αρχείο Ευάγγελου Ζάπρα. 
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ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Όργωνα. Χρονολογία: 1938. Αρχείο Απόστολου Δαμιανίδη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Θερισμός. Αρχείο Απόστολου Δαμιανίδη 
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Εκμηχάνιση της παραγωγής στο Παλαιόκαστρο.  
Μεταξύ άλλων εικονίζεται ο Αναστάσιος Μπάρμπας. Στο βάθος η εκκλησία. Χρονολογία 

15-03-1950. Αρχείο ζωής Μπάρμπα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Αλωνισμός. Χρονολογία 1966. Αρχείο Απόστολου Δαμιανίδη. 
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Περήφανοι για τα ζώα τους. Ν. Δημητριάδης, Α.Ξυνόπουλος, Θ. Σταλίδης,  
Τελιούσης, Τ. Γρηγοριάδης, Α. Ιωαννίδης. Χρονολογία 16-08-1929.  

Αρχείο Απόστολου Δσμιανίδη. 

 

 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1962 
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Γαμήλιο γλέντι. Χρονολογία 1961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαμήλιο γλέντι  6-12-1959 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οικογενειακή ζυθοποσία από πανηγύρι 
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Γεώτρηση ΝΑ του Παλαιοκάστρου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αγ. Παρασκευή 1945 
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Αγ. Αθανάσιος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πνευματικό κέντρο Αγ.Αθανασίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρεκκλήσι Αγίας Παρασκευής 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Β΄ Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου 

 

273 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
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Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

Αναστασία Οικονόμου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
e-mail Δημοτικού Σχολείου:  mail@2dim-oraiok.thess.sch.gr 

anaeconomou@hotmail.com,  aimi-21@hotmail.com  
 

 
 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

ΣΤ1΄ Τάξη: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΑΪΒΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΘΗ-
ΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΡΥΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ-SZILARD, ΓΑΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΒΛΙΔΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ, ΖΙΡΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ, ΚΑΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΑΧΙΛ-
ΛΕΑΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΟΛΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 
ΤΕΡΣΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΣΤ2΄ Τάξη: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΒΟΓΙΑΝΝΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΓΟΥΜΑΓΙΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΖΑΪΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, 
ΚΟΥΝΑΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΛΑΛΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΗΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΛΗ ΑΘΗΝΑ, 
ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΟΣΝΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 τα δύο τμήματα της Στ΄ του σχο-
λείου του 2ου Δημοτικού Ωραιοκάστρου – Γαλήνης, με δασκάλους αντίστοιχα 
την Οικονόμου Αναστασία και Παπαδόπουλο Παναγιώτη, συμμετείχαν στο 
διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Οι μαθητές των Δημοτικών σχο-
λείων περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης ανακαλύπτουν και μελετούν την 
τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου 
τους». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 41 μαθητές, οι οποίοι δούλεψαν ατομικά 
(γενεαλογικό δέντρο, συνεντεύξεις), αλλά και ομαδικά (μελέτη, εύρεση 
στοιχείων και επεξεργασία αρχείων του σχολείου). Καθώς δεν υπάρχουν 
ιδιαίτερες πηγές για τον περιοχή της Γαλήνης, μια που είναι νεόδμητος οικι-
σμός και το σχολείο λειτούργησε από το 1989, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 
δεν είναι πολύ παλιά. Βασιστήκαμε αρκετά και σε προφορικές μαρτυρίες που 
προέκυψαν από συνεντεύξεις που πήραν οι μαθητές.   
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Με τον όρο τοπική ιστορία εννοούμε την ιστορία που ξεκινά από τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες μιας τοπικής κοινωνίας, συνδέεται με τους 
τοπικούς θεσμούς και ανατροφοδοτεί την ιστορική ταυτότητα και αυτο-
γνωσία. 

Ιστορική πηγή είναι κάθε είδους υλικό, από το οποίο πηγάζουν οι γνώ-
σεις μας για το παρελθόν. Οι ιστορικές πηγές διακρίνονται σε πρωτογενείς 
και δευτερογενείς. Πρωτογενείς ονομάζουμε τις πηγές οι οποίες συνετέ-
θησαν ή δημιουργήθηκαν από πρωταγωνιστές ή αυτόπτες μάρτυρες την ίδια 
εποχή κατά την οποία λάμβανε χώρα το υπό εξέταση ζήτημα ή σε ύστερη 
εποχή. Δευτερογενείς πηγές νοούνται όλες οι αναφορές (άρθρα, βιβλία, 
κινηματογραφικές ταινίες κ.λπ.) που αναφέρονται στα υπό μελέτη θέματα 
και δημιουργήθηκαν σε ύστερο χρόνο κυρίως από ιστορικούς. 

Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως 
ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημό-
σιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας της 
Γαλήνης Ωραιοκάστρου μέσα από την ανακάλυψη, μελέτη και παρουσίαση 
του αρχειακού υλικού του σχολείου, αλλά και των ιστορικών πηγών του 
τόπου. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Οι μαθητές να διερευνήσουν την τοπική ιστορία του τόπου τους, καθώς 
και του σχολείου τους μέσα από τα αρχεία του σχολείου και άλλες 
ιστορικές πηγές. 

 Οι μαθητές να διερευνήσουν και να καταγράψουν χαρακτηριστικά των 
κατοίκων, όπως επαγγέλματα και τόπο καταγωγής. 

 Να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες τοπικού περιεχομένου από 
παλαιότερους κατοίκους της περιοχής. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες συλλογής και ταξινόμησης δεδομένων. 

 Να αναπτύξουν καλλιτεχνικές δεξιότητες. 
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ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ               
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Το πρόγραμμα προσφέρεται για διαθεματικότητα και μπορεί να «δουλευτεί» 
σε πολλά γνωστικά αντικείμενα: 

 Στη Γλώσσα: εύρεση επαγγελμάτων, ενασχόληση με επαγγέλματα άγνω-
στα στα παιδιά, δόμηση ερωτηματολογίου συνέντευξης, καταγραφή 
προφορικής αφήγησης παλιών κατοίκων. 

 Στα Μαθηματικά: υπολογισμοί, αρίθμηση, ταξινόμηση δεδομένων, 
δημιουργία γραφημάτων. 

 Στην Ιστορία: Τοπική ιστορία μέσα από τα αρχεία, σύνδεση με την 
ιστορία της Στ τάξης και συγκεκριμένα με το προσφυγικό (Μικρασιατική 
καταστροφή, γενοκτονία Ποντίων). 

 Στη Γεωγραφία: Μελέτη χαρτών, μετακίνηση πληθυσμών 

 Στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Διάκριση σε δήμους, κοινότητες, 
συνοικισμούς 

 Στην Πληροφορική: Δημιουργία γραφημάτων 

 Στην Αισθητική Αγωγή: Ενασχόληση με τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς 
των δύο ναών της περιοχής. 

 Στα Θρησκευτικά: Σύνδεση με την ενότητα 6 (Οι ρυθμοί των χριστια-
νικών ναών) 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σύμφωνα με μια εκδοχή, που υποστηρίζεται από παλιούς κατοίκους, το 
όνομα Ωραιόκαστρο προέκυψε μετά από πρόταση ποντίων προσφύγων εις 
ανάμνηση ιστορικού κάστρου που βρίσκεται στο Χατς της Άρδασσας του 
Πόντου. Η ονομασία του οικισμού κατά την τουρκοκρατία ήταν Δαουτ-Μπα-
λή (σημερινό Παλαιόκαστρο) που σημαίνει “Το μέλι του Δαβίδ”. Η περιοχή 
του Ωραιοκάστρου επιλέχθηκε από την επιτροπή αποκατάστασης προσφύ-
γων, το 1922, για να εγκατασταθούν πρόσφυγες από τον Πόντο και τον Καύ-
κασο. Οι πρώτες προσφυγικές οικογένειες που εγκαταστάθηκαν ήταν λιγό-
τερες από 200. Συνολικά παραχωρήθηκαν 22.000 στρέμματα που εκτει-
νόταν, ξεκινώντας από νότια, από τα όρια του σημερινού Παλαιόκαστρου. 
Το επιλεγμένο τοπίο, επί τουρκοκρατίας, είχε χρήση βοσκότοπου, χωρίς οικι-
στικές εγκαταστάσεις πέρα από κτηνοτροφικές μονάδες. Οι κτηνοτρόφοι 
χρησιμοποιούσαν την έκταση κατόπιν άδειας από τούρκους γαιοκτήμονες. 
Λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους με πολλές χαράδρες, η περιοχή πα-
ρουσίαζε τοπικά στάσιμα νερά που φιλοξενούσαν πλήθος κουνουπιών, τα 
οποία αποτέλεσαν πληγή ελονοσίας για τους πρώτους κατοίκους.  
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Αυστριακός χάρτης του 1910 με τα τοπωνύμια Daubali, Daubala και Karadagli 

 
 Η Γαλήνη είναι μεταγενέστερος οικισμός που βρίσκεται νότια-ανατολικά 
του Ωραιοκάστρου. Ο συνοικισμός της Γαλήνης ξεκίνησε από τον Οικοδομικό 
Συνεταιρισμό υπαλλήλων καπνεμπορικών επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. Ο 
συνεταιρισμός αυτός ιδρύθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1955 από ομάδα υπαλ-
λήλων καπνεμπορικών επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης με αποκλειστικό 
σκοπό την εξασφάλιση στέγης για τα μέλη του και τις οικογένειές τους. Στις 
27 Ιουλίου 1956 άρχισε η αγορά των αγροτεμαχίων από τους ιδιοκτήτες, κα-
τοίκους Ωραιοκάστρου, της επιλεγείσης περιοχής, αγορασθέντων εντός ενός 
έτους 440.263 τ.μ. συνολικής αξίας 1.005.863 δραχμών. Από αυτή την έκταση 
το 58% καθορίστηκε ως οικοπεδικές εκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο διατέθηκε 
για δρόμους, πάρκα και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Τον Αύγουστο του 
1965 χτίζεται η πρώτη οικία στην «κηπούπολη Γαλήνης», που είναι το όνομα 
που δόθηκε στον συνοικισμό, γιατί ο τόπος θεωρήθηκε γαλήνιος. Δεν είναι 
τυχαίο ότι οι περισσότεροι δρόμοι έχουν ονομασίες δέντρων ή λουλουδιών 
(Ακακίας, Χρυσανθέμων, Λεμονιάς, Καρυδιάς, κ.α.). Το 1966 εγκρίθηκε 
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στον συνοικισμό Γαλήνης, ώστε το 
σχολείο και η εκκλησία να ανεγερθούν σε κεντρικό σημείο, το οποίο να 
εξυπηρετεί τους κατοίκους τόσο της δεξιάς όσο και της αριστερής πλευράς 
του συνοικισμού.  
 Γύρω στο 1992 στην περιοχή της Γαλήνης αρχίζει και οικοδομείται ο 
οικισμός των επαναπατριζόμενων Ελλήνων του Πόντου από περιοχές της 
πρώην ΕΣΣΔ. Συναντάται και με τις ονομασίες Νεόκαστρο και Άγιος Γεώργιος 
(από την εκκλησία του οικισμού). 
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ΝΑΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΗΝΗ 

 Η ενορία του οικισμού της Γαλήνης είναι ο Ιερός Ναός Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού και Αγίας Γαλήνης. Η ονομασία λοιπόν της περιοχής και της 
εκκλησίας είναι ταυτόσημη.  
 Το 1990 ο αστικός οικοδομικός συνεταιρισμός υπαλλήλων καπνεμπο-
ρικών επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης παραχώρησε οικόπεδο στην περιοχή για 
την ανέγερση του Ιερού Ναού. Στις 4-5-91 άρχισε η εκσκαφή για τη θεμε-
λίωση, ενώ στις 22-5-91 τελέστηκε ο αγιασμός θεμελίωσης του Ιερού Ναού. Η 
ανέγερση του ναού πραγματοποιήθηκε από τις προαιρετικές εισφορές 
ενοριτών, καθώς και από τα έσοδα από την κηροπωλησία, τις βαπτίσεις και 
τους γάμους. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 17 Απριλίου 2005.  
 Ο ναός είναι περίκεντρος, οκτάγωνος βυζαντινού ρυθμού με τρούλο. 
Περιλαμβάνει δύο παρεκκλήσια, της Αγίας Γαλήνης και του Αγίου Θεοδοσίου. 
Περιβάλλεται από θαυμάσιο προαύλιο 1700 τ.μ. Στον ισόγειο χώρο στεγά-
ζεται το ενοριακό κέντρο νεότητας, το οποίο περιλαμβάνει ένα μαρμάρινο 
βυζαντινού σχήματος βαπτιστήριο για ενήλικες, μια αίθουσα διαλέξεων, μια 
δανειστική βιβλιοθήκη, μια αίθουσα καλών τεχνών, μια αίθουσα κατήχησης, 
μια αίθουσα ψυχαγωγίας, καθώς και αίθουσα για φροντηριακά μαθήματα. 
Τα πρώτα χρόνια παραδίδονταν και μαθήματα εκμάθησης ελληνικής 
γλώσσας για αλλοδαπούς και ρώσικης για παιδιά παλινοστούντων. 
 

 
 

 Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου στον οικισμό Αγίου Γεωργίου είναι ένα 
σπάνιο αρχιτεκτονικό κόσμημα. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την 
κατασκευή του όμορφου Ρώσικης τεχνοτροπίας ναού είναι ο Προκόπιος 
Κεσίδης, επαναπατριζόμενος Έλληνας από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ο 
οποίος κάνοντας τάμα να χτίσει την εκκλησία αν βελτιωνόταν η υγεία του, 
διέθεσε τα χρήματα για την κατασκευή της. 
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Ο Άγιος Γεώργιος άρχισε να χτίζεται το 2003 και ολοκληρώθηκε το 2005. 
Η εκκλησία κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από πελεκημένους κορμούς 
ξύλων που εισήχθησαν ειδικά από την Ρωσία. «Χρησιμοποιήθηκαν 240 
κυβικά ξυλείας, πελεκημένοι κορμοί πεύκου από τα βάθη των ρωσικών 
δασών, τους οποίους μετέφεραν ως εδώ 12 φορτηγά. Ήρθαν μάστορες από 
τη Ρωσία για να χτίσουν την εκκλησία – έξι για να πλέξουν τους κορμούς και 
άλλοι τέσσερις για τη στέγη και το καμπαναριό. Δεν χρησιμοποίησαν ούτε 
ένα καρφί για να στηρίξουν τα ξύλινα δοκάρια, παρά μόνο μεγάλες σφήνες 
από μεσέδες, κάθε πέντε σειρές κορμών», αναφέρει ο Κος Κεσίδης. Η 
τεχνοτροπία του ταυτίζεται απόλυτα στους κρεμμυδόσχημους χρυσοποίκιλ-
τους τρούλους με την ορθόδοξη ρωσική παράδοση οικοδόμησης των ναών.  

Ο εγκαινιασμός του ναού πραγματοποιήθηκε την ημέρα του Αγίου 
Γεωργίου, στις 6 Μαΐου 2005, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο. Οι τελετές 
του ναού γίνονταν στη ρώσικη γλώσσα, όμως δυστυχώς τα τελευταία 4 
χρόνια στο Ναό έχει σταματήσει να τελείται η Λειτουργία και δεν είναι πλέον 
ανοιχτός στους ενορίτες. 

 

 

 
 

Άγιος Γεώργιος (Ρωσική εκκλησία) 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ 

 Το σχολείο ιδρύθηκε το 1989 ως τετραθέσιο. Στεγαζόταν σε πέτρινο 
κτήριο στην ίδια αυλή με το 1ο Δημοτικό Σχολείο του Ωραιοκάστρου. Προάχ-
θηκε σε εξαθέσιο το 1990.  Μεταστεγάστηκε στο νέο κτήριο στη Γαλήνη το 
1993. Προάχθηκε το 1996 σε επταθέσιο, το 2000 σε δεκαθέσιο και το 2001 σε 
δωδεκαθέσιο. 
 

 
 

Δημοτικό Σχολείο Γαλήνης 1995, πριν την επέκταση του κτηρίου 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη μέθοδο project, που στηρίζεται στη 
διερευνητική μάθηση, στην οποία συμμετέχει ενεργά όλη η τάξη. Χρη-
σιμοποιήσαμε τα αρχεία του σχολείου και ιστορικές πηγές για να συλλέξουμε 
στοιχεία, να τα οργανώσουμε, να τα καταγράψουμε και να τα επεξερ-
γαστούμε.  
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α΄ ΠΥΛΩΝΑΣ 
 Αρχικά, ενημερώθηκαν μαθητές και γονείς για το πρόγραμμα. Στη 
συνέχεια δόθηκαν ερωτηματολόγια στους μαθητές, τα οποία συμπλη-
ρώθηκαν κατόπιν συνέντευξης, σχετικά με την καταγωγή των προγόνων 
τους. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων στάλθηκαν στο Π.Τ.Δ.Ε. του 
Α.Π.Θ. προκειμένου να δημιουργηθούν ψηφιακοί γενεαλογικοί χάρτες απο 
τους φοιτητές της σχολής με την επίβλεψη του καθηγητή Κου Λαμπρινού. 
 
Β΄ ΠΥΛΩΝΑΣ 

1η δραστηριότητα: Συγκεντρώσαμε τα αρχεία του σχολείου που θα μας 
ήταν χρήσιμα: Βιβλίο Μητρώο Μαθητών, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκό-
ντων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. Οι σελίδες που μας ενδιέφεραν 
φωτοτυπήθηκαν και δόθηκαν σε ομάδες μαθητών για τη συλλογή πληρο-
φοριών που αφορούν στις σχολικές χρονιές 1989/90 – 1999/2000.  

2η δραστηριότητα: Οι μαθητικές ομάδες κατέγραψαν τα επαγγέλματα 
των γονέων των μαθητών του σχολείου ανά φύλο και τα ταξινόμησαν σε 
επαγγελματικές ομάδες. Χωρίσαμε τα σχολικά έτη σε δύο ομάδες για την 
καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων. Συζητήσαμε για τους λόγους που πα-
ρατηρήθηκε αλλαγή στα επαγγέλματα από το  1994 και μετά. 

Αποτυπώσαμε τα επαγγέλματα των γονέων, τόσο των πατεράδων όσο 
και των μητέρων, δημιουργήσαμε γραφήματα και διατυπώσαμε συμπερά-
σματα.  

3η δραστηριότητα: Οι μαθητές  χωρισμένοι σε ομάδες κατέγραψαν τον 
αριθμό των μαθητών του σχολείου ανά σχολικό έτος έως το 2010. Συζη-
τήσαμε για τους λόγους αύξησης του μαθητικού δυναμικού με τα χρόνια. Δη-
μιουργήσαμε γραφήματα και βγάλαμε συμπεράσματα. 

4η δραστηριότητα: Παρατηρήσαμε φωτογραφίες των δύο ναών της πε-
ριοχής, διαβάσαμε για την ιστορία τους από βιβλία και σελίδες στο διαδίκτυο 
και συνδέσαμε αυτήν την δραστηριότητα με το μάθημα «Οι ρυθμοί των 
χριστιανικών ναών» από το βιβλίο των θρησκευτικών. Οι μαθητές ζωγρά-
φισαν τους δύο ναούς και σκέφτηκαν να κάνουν έκθεση με τις ζωγραφιές 
τους στον χώρο του σχολείου. 

5η δραστηριότητα: Ορισμένοι μαθητές, που είχαν παππού, γιαγιά ή άλλο 
συγγενή, που έμενε στη Γαλήνη Ωραιοκάστρου από παλιά, τους πήραν συ-
νέντευξη, την οποία μετέφεραν σε γραπτό κείμενο. Οι προφορικές αυτές 
μαρτυρίες μας έδωσαν πληροφορίες για την ιστορία της περιοχής και 
αφορμή για συζήτηση.   
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Γ΄ ΠΥΛΩΝΑΣ 
 Ο Γ΄ πυλώνας αφορά στη συλλογή από τους μαθητές παλιών φωτο-
γραφιών της περιοχής. Εδώ αντιμετωπίσαμε πρόβλημα, καθώς οι περισ-
σότεροι μαθητές προέρχονται από οικογένειας που εγκαταστάθηκαν στη 
Γαλήνη πρόσφατα. Οι φωτογραφίες λοιπόν που συγκεντρώθηκαν ήταν 
ελάχιστες. 
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ  

 Καθώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιβλιογραφία για την περιοχή της Γαλήνης, 
οι μαθητές ανέλαβαν να  πάρουν συνεντεύξεις από μέλη της οικογένειάς 
τους που κατοικούν πολλά χρόνια στην περιοχή. Οι μαρτυρίες αυτές ήταν 
πολύ σημαντικές για να αντλήσουμε πληροφορίες για τα παλαιότερα χρόνια 
και να κατανοήσουμε την ιστορική εξέλιξη της περιοχής. Οι μαθητές 
παίρνοντας συνεντεύξεις ένιωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ρόλο του 
δημοσιογράφου.  

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ 
 
 Μαρτυρία κας Αναστασίας Σαμαρά, μητέρα μαθητή της Στ΄ τάξης, η 
οποία κατοικεί στη Γαλήνη κοντά στο σχολείο. 

«Το σπίτι αυτό κτίσθηκε σε οικόπεδο που ανήκε τελευταία στους γονείς 
μου Γεώργιο και Ελένη Τζιβανίδη, είχε δε περιέλθει σε αυτούς από τον παππού 
μου Ιωάννη Τζιβανίδη. Το οικόπεδο αυτό ήταν η συνεταιρική μερίδα του Ι. 
Τζιβανίδη που πήρε ως μέλος ενός Οικοδομικού Συνεταιρισμού εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις σχετικές με το καπνεμπόριο. Η έκταση που σήμερα ονομάζεται 
«ΓΑΛΗΝΗ – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», ήταν τότε (δεκαετίες του 1960 και 70) έρημη και 
χερσαία γη (τον χειμώνα κατέβαιναν λύκοι) ή με ασήμαντες καλλιέργειες, αλλά 
ήταν κοντά στη Θεσσαλονίκη και σε καλό σημείο από άποψη θέας και υγιεινών 
συνθηκών. Ο Συνεταιρισμός έκανε σχέδια Ρυμοτομίας και Οικισμού που προ-
έβλεπαν τις θέσεις των σπιτιών και όλων των κοινόχρηστων λειτουργιών 
(Σχολεία, Εκκλησία κλπ.) και μοίρασε στα μέλη του, οικόπεδα ενός στρέμματος 
περίπου το καθένα. 

Θυμάμαι που ως παιδί ερχόμουν με τους γονείς μου και με συγγενικές 
οικογένειες ως εκδρομή και προσπαθούσαμε να φυτέψουμε κανένα δέντρο ή 
φυτό. Οι δύο παππούδες μου, ο Ι. Τζιβανίδης και Δημήτρης Αλεξάκης, είχαν 
αναλάβει την φροντίδα του χωραφιού και το φύτεμα/κλάδεμα/ράντισμα των 
δέντρων. Η παραγωγή μας ήταν φιστίκια Αιγίνης, ροδάκινα, αμύγδαλα, σύκα 
καθώς ντομάτες και καλαμπόκια. Οι παππούδες ασχολούνταν με αυτό την 
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δεκαετία του 70 αρχικά τις αργίες και αργότερα όταν πήραν σύνταξη και 
καθημερινά. Τα ξαδέλφια μου και εγώ, βοηθούσαμε στο μάζεμα των φιστικιών, 
«όποιος δεν μαζεύει δεν τρώει», έλεγε ο παππούς Δημήτρης. Τα χρόνια περάσαν 
και ο ένας ο παππούς μου πέθανε, ενώ ο άλλος, Δημήτρης Αλεξάκης, ανέβαινε με 
το λεωφορείο για να περιποιηθεί τα δέντρα μέχρι την ηλικία των 90 χρόνων. Το 
οικόπεδο ονομάστηκε «δεντράκια». 

Άρχιζαν να κτίζονται σπίτια από τους οικιστές, μέλη του Συνεταιρισμού ή 
αγοραστές και σιγά σιγά διαμορφώθηκε ένας πολύ ωραίος οικισμός, που είναι 
στολίδι για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αξιόλογος αρχιτεκτονικά είναι και ο 
Ναός στο κέντρο της περιοχής, έργο του Αρχιτέκτονα Δημήτρη Χρηστίδη, που 
έχει σχεδιάσει και άλλους ναούς στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Στο 
σπίτι μας, που βρίσκεται 200 μέτρα από το 2ο Δημοτικό Σχολείο, προς τιμή του 
παππού μου Δημήτρη, χτίσαμε ένα εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στον Άγιο 
Δημήτριο, ώστε να είναι για πάντα κοντά στα «δεντράκια» που τόσο αγάπησε.» 
 
 Μαρτυρία Κου Θεοφάνη Καφετζόπουλου, παππού μαθήτριας της Στ 
τάξης, ο οποίος κατοικεί στη Γαλήνη 42 χρόνια. Μετακόμισε από το κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, λόγω του ότι η εργασία του ήταν στη δυτική πλευρά της 
πόλης και λόγω του ότι η κατάσταση στο κέντρο της πόλης ήταν αφόρητη. 
 «Πριν 42 χρόνια υπήρχαν στην περιοχή πολλά οικόπεδα που ανήκαν σε 
ιδιώτες και αγροτεμάχια που ανήκαν σε κατοίκους του δήμου Ωραιοκάστρου. 
Στην αρχή ήταν κάπως δύσκολα, ήμασταν αραιοκατοικημένοι. Το σχολείο στη 
Γαλήνη δεν υπήρχε και έπρεπε τα παιδιά να πάνε σχολείο στο Ωραιόκαστρο. 
Αυτό ήταν ένα πρόβλημα γιατί δε με βοηθούσε η συγκοινωνία. Δεν υπήρχε 
αστική συγκοινωνία  και αναγκαστήκαμε να μισθώσουμε ταξί  τρεις τέσσερις 
οικογένειες. Έτσι τα παιδιά πηγαίνανε σχολείο με το ταξί. Εκκλησία στην 
περιοχή δεν υπήρχε ούτε σούπερ μάρκετ ή κάποιο άλλο μαγαζί». 
 
 Μαρτυρία Κου Αιμίλιου Μήτσα, παππού μαθητή της Στ τάξης, ο οποίος 
κατοικεί στη Γαλήνη 32 χρόνια.  
 «Όταν ήρθα στην περιοχή δεν υπήρχαν πολλά σπίτια, αλλά πολλά 
αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκαν σε κάποιον Κο Παυλίδη. Η 
εκκλησία δεν είχε χτιστεί ακόμη και οι λειτουργίες γίνονταν σε υπόγειο χώρο. Το 
σχολείο χτίστηκε μετά από 2 περίπου χρόνια. Σούπερ μάρκετ υπήρχαν μόνο στο 
Ωραιόκαστρο. Σιγά σιγά άρχισαν να φτιάχνονται δρόμοι, να χτίζονται σπίτια, να 
αυξάνεται ο πληθυσμός». 
 
 Μαρτυρία Κας Ευτυχίας Παλτατζίδου, μέλους της Τοπικής Διοίκησης του 
Ωραιοκάστρου. Προέρχεται από προσφυγική οικογένεια που εγκαταστάθηκε 
στο Ωραιόκαστρο το 1922. Από το 1996 κατοικεί στη Γαλήνη. 
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 «Η διαδρομή με το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο, μετά τη στροφή από την 
οδό Λαγκαδά (γιατί τότε δεν υπήρχε αερογέφυρα) ήταν εντελώς σκοτεινή γιατί 
δεν υπήρχε ούτε αρκετός φωτισμός, ούτε φυσικά σύγχρονα μέσα φωτισμού. 
Απλές λάμπες και σε αραιά διαστήματα. Ο δε δρόμος ήταν τόσο στενός, ώστε να 
περνά μόνο ένα αυτοκίνητο στην άνοδο για το Ωραιόκαστρο και ένα στην 
κάθοδο για Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι ότι κάθε φορά που ερχόμουν το 
Ωραιόκαστρο, αυτό το κομμάτι του δρόμου ήταν τρομακτικό . Η συγκοινωνία 
γινόταν με τα παλιά λεωφορεία του ΚΤΕΛ, τα οποία δεν είχαν καθορισμένες 
στάσεις. ΄Οποιος ήθελε να κατεβεί στη ΓΑΛΗΝΗ ενημέρωνε τον οδηγό για να 
σταματήσει. Το μόνο κατάστημα που υπήρχε ήταν ένα παντοπωλείο, μετέπειτα 
σούπερ μάρκετ, στο σημείο που σήμερα είναι το μανάβικο , που εξυπηρετούσε 
τους λιγοστούς πρώτους κατοίκους. Οι πρώτες κατοικία –βίλα που έκανε την 
εμφάνιση της τον Αύγουστο του 1965 ήταν του κ.Κάλφογλου, και από το Φε-
βρουάριο του 1966 των κ. Χορομίδη, Μανούση, Πολυκαρπίδη, Μπασιούδη κ.α.» 
 
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΗΝΗΣ 

 

Μαρτυρία Κας Ναταλίας Καρυπίδου, γιαγιά μαθητή της Στ τάξης, η οποία 
κατοικεί 21 χρόνια στον οικισμό. Η οικογένειά της ήρθε από την Τυφλίδα της 
Γεωργίας πριν από 31 χρόνια. Αγόρασαν στην περιοχή αγροτεμάχιο, το οποίο 
έχτισαν.  

«Τα πρώτα χρόνια στην περιοχή αυτή υπήρχαν μόνο αγροτεμάχια, που 
θύμιζαν ένα μεγάλο χωράφι. Δεν υπήρχαν δρόμοι ούτε σπίτια. Οι άνθρωποι που 
ζούσαν εδώ ήταν μόλις τρεις οικογένειες. Ευτυχώς υπήρχε συγκοινωνία, αν και η 
στάση ήταν μακριά. Σούπερ μάρκετ, σχολείο και εκκλησία λειτουργούσαν 
κανονικά. Μετά από 20 χρόνια όμως είμαστε μια μεγάλη γειτονιά και κυρίως με 
πολλά παιδιά». 
 

 Μαρτυρία Κου Διονυσίου Εβλίδη, πατέρα μαθήτριας της Στ τάξης, ο 
οποίος κατοικεί 20 χρόνια στον οικισμό. Μας λέει ότι επέλεξε να εγκαταστα-
θεί στην περιοχή λόγω του καθαρού αέρα και της λιγότερης φασαρίας σε 
σχέση με το κέντρο της πόλης.  
 «Εκείνη την περίοδο υπήρχαν πολλά αγροτεμάχια και λίγα σπίτια. Τα 
πρώτα χρόνια οι δρόμοι μας ήταν από χαλίκι. Ο κεντρικός δρόμος δεν ήταν τόσο 
φαρδύς. Τα σπίτια στη γειτονιά μας δεν ήταν ολοκληρωμένα. Στα 20 αυτά 
χρόνια ο πληθυσμός αυξήθηκε, διότι πολλές οικογένειες απέκτησαν από 2-3 
παιδιά. Πίσω από το σούπερ μάρκετ χτίστηκε ξύλινη εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου. Χτίστηκαν πολλά σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και διάφορα άλλα 
μαγαζιά». 
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ 
 

Κατανομή συχνοτήτων επαγγέλματος πατέρα 
(1989-1994) 
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Κατανομή συχνοτήτων επαγγέλματος μητέρας 
(1989-1994) 
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Κατανομή συχνοτήτων επαγγέλματος πατέρα 
(1994-2000) 
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Κατανομή συχνοτήτων επαγγέλματος μητέρας 
(1994-2000) 
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Συγκριτική απεικόνιση κατανομών επαγγέλματος πατέρα 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Τα κυριότερα επαγγέλματα των κατοίκων της περιοχής έως το 1994 
ήταν έμποροι και βιοτέχνες. 

 Οι περισσότερες γυναίκες ασχολούνταν με τα οικιακά.    

 Μετά το 1994 εμφανίζονται τα επαγγέλματα του εργάτη, του τεχνίτη και 
του οικοδόμου. Μπορεί να σχετιστεί με την εγκατάσταση επαναπατρι-
ζόμενων Ελλήνων από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. 

 Μετά το 1994 στις γυναίκες εμφανίζεται το επάγγελμα των εργατριών. 

 Μετά το 1994 καταγράφονται περισσότεροι ιδιωτικοί υπάλληλοι τόσο 
στους άντρες όσο και στις γυναίκες. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Σχολική χρονιά 
Αριθμός 

εγγεγραμμένων 
μαθητών 

1989-1990 82 

1990-1991 92 

1991-1992 97 

1992-1993 102 

1993-1994 97 

1994-1995 110 

1995-1996 132 

1996-1997 140 

1997-1998 139 

1998-1999 147 

1999-2000 182 

2000-2001 195 

2001-2002 221 

2002-2003 232 

2003-2004 277 

2004-2005 303 

2005-2006 332 

2006-2007 317 

2007-2008 311 

2008-2009 317 

2009-2010 322 
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Αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών ανά σχολική χρονιά (1989-2010) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Ο μαθητικός πληθυσμός της οικισμού της Γαλήνης έχει αυξηθεί 
σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. 

 Μέσα σε 10 χρόνια από το 1989-1999 ο πληθυσμός αυξήθηκε σε ποσοστό 
άνω του 50%. 

 Μέσα σε 20 χρόνια από το 1990- 2010 ο πληθυσμός τετραπλασιάστηκε. 
Αυτό σχετίζεται με τη μεγάλη ανοικοδόμηση της περιοχής από το 2000 
και μετά. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και 
χαίρονταν κάθε φορά που ερευνούσαν τα σχολικά αρχεία. Συνεργάστηκαν 
άψογα, έθεταν ερωτήσεις κι έκαναν εύστοχες παρατηρήσεις. Η ιστορία του 
τόπου τους μέσα από τις πηγές φάνηκε να τους κεντρίζει την προσοχή και 
ευαισθητοποιήθηκαν αρκετά παίρνοντας συνεντεύξεις από οικεία τους 
πρόσωπα. Γενικά, οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν και οι μαθητές 
απέκτησαν γνώσεις μέσα από εμπειρίες διαφορετικές και ενδιαφέρουσες. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 Ευχαριστούμε το Συντονιστή Εκπαίδευσης κ. Απόστολο Παρασκευά για 
την ευκαιρία που μας έδωσε να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα και για την 
καθοδήγησή του. Επίσης, ευχαριστούμε την κα Ελένη Κωνσταντινίδου, δα-
σκάλα πληροφορικής του σχολείου μας, που βοήθησε τους μαθητές με τα γρα-
φήματα. Ευχαριστούμε τον κο Παναγιώτη Τσιβίκη, δάσκαλο μουσικής του σχο-
λείου μας, για τη βοήθεια του σχετικά με την ιστορία του Ιερού Ναού Τιμίου 
Σταυρού. Ευχαριστούμε ακόμη την κα Κατερίνα Βέλλιου, καθηγήτρια εικα-
στικών του σχολείου μας, που βοήθησε τους μαθητές σχετικά με τη ζωγραφική 
των ναών της Γαλήνης. Τέλος, ευχαριστούμε τους γονείς, τους συγγενείς και 
όσους συμμετείχαν στις συνεντεύξεις των μαθητών  για να συγκεντρώσουμε 
προφορικές μαρτυρίες, αλλά και για να εκδοθούν οι γενεαλογικοί χάρτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Φωτογραφικό υλικό προερχόμενο από τις ιστορικές πηγές 

και από τις δραστηριότητες των μαθητών. 
 

 

Η Κηπούπολη Γαλήνης το 1997.  
Διακρίνεται το σχολείο που έχει επεκταθεί και η εκκλησία. 

 

 
 

Άφιξη ιερών λειψάνων Αγίου Παντελεήμονος 
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Θεμελίωση του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού 1991 

 

 
 

Ανέγερση του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού 
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Εγκαίνια του Ιερού Ναού 2005 

 

 
 

Λεπτομέρεια του Ναού Αγίου Γεωργίου (ρωσική εκκλησία) 
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Τα σχολικά αρχεία 

 
 

 
 

 
Ερευνώντας το Βιβλίο Μητρώου 
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Δουλεύοντας τα γραφήματα 
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Ζωγραφιές του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού 

 

 
 

Ζωγραφιά του τρούλου της ρωσικής εκκλησίας 
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