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λίγα λόγια για το Σύνδεσµο 
 

Σήµερα, µετά την ανάδειξη του νέου ∆Σ, ο Σύνδεσµος Φιλολόγων ν. ∆ράµας προχωρεί στο 
πρώτο του βήµα για το 2011. Η προσπάθεια αυτή έχει κύριο σκοπό να προκαλέσει την ενεργή 
συµµετοχή κάθε συναδέλφου, προκειµένου να ανοίξουµε την πόρτα της αίθουσας και να 
µιλήσουµε από την οπτική της διδακτικής πράξης. Με όρους συλλογικούς και διάθεση 
συνεργατική, θα θέλαµε ο Σύνδεσµος να αποτελέσει βήµα όχι µόνο για παλαιότερους αλλά 
κυρίως νεότερους συναδέλφους, για να εκφράσουν προβληµατισµούς, να καταθέσουν 
προτάσεις, κρίσεις και δοκιµές. Η συλλογικότητα και η συνεργασία µπορεί να εξασφαλίσει 
επιστηµονική εγκυρότητα και συσσωρευµένη πείρα, να προκαλέσει τη δηµιουργικότητά µας και 
να διαχύσει µια αίσθηση ασφάλειας σε όλους. Στη λογική αυτή στηρίζεται και η οργάνωση 
εκδηλώσεων µε τη µορφή συνάντησης – συζήτησης για συγκεκριµένα θέµατα, µε την ελεύθερη 
συµµετοχή όλων των συναδέλφων που θέλουν όχι µόνο να ακούσουν αλλά και να καταθέσουν 
τη δική τους γνώση και εµπειρία. 

 
 
 
 
 

εισαγωγικό 
 

Το εκπαιδευτικό υλικό που συγκεντρώθηκε εδώ επιχειρεί να προτείνει µία στροφή στην έρευνα, 
τη µελέτη και τη διδασκαλία της τοπικής µας ιστορίας. Τα σχέδια µαθηµάτων που ακολουθούν 
αφορούν πτυχές της δραµινής ιστορίας και καλύπτουν γεγονότα από όλες σχεδόν τις περιόδους 
της. Κύριος σκοπός όλων των προτάσεων είναι να δείξουν πρακτικά τον τρόπο που µπορεί να 
αξιοποιηθεί η τοπική ιστορία στη διδασκαλία. Χαρακτηριστικό τους είναι η συντοµία έτσι ώστε 
να µπορούν να λειτουργήσουν σε µία διδακτική ώρα. Επίσης, οι περισσότερες απ’ αυτές 
µπορούν να δοκιµαστούν στα πλαίσια του µαθήµατος της Ιστορίας χωρίς να τροποποιηθεί το 
αναλυτικό πρόγραµµα. Ελπίζουµε ότι η προσπάθεια αυτή θα αποτελέσει το έναυσµα να 
αναπτυχθεί το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δραµινή ιστορία ώστε να 
αξιοποιηθεί στην τάξη. 

 
 
 
 
 

τι είναι τοπική ιστορία 
 

Γενικότερα, µε τον όρο Τοπική Ιστορία νοούνται τα ιστορικά γεγονότα, η εκκλησιαστική, η 
εκπαιδευτική και η λαογραφική παράδοση, τα µνηµεία πολιτισµού, τέχνης και αρχιτεκτονικής, 
αλλά και η οικονοµική, κοινωνική και πληθυσµιακή εξέλιξη µίας περιοχής. Ειδικότερα, η 
ιστορία της περιοχής της ∆ράµας χωρίζεται σε πέντε περιόδους: προϊστορική (50000-700 π.Χ.), 
αρχαία (700-148 π.Χ.), ρωµαϊκή (148 π.Χ.-324 µ.Χ.), βυζαντινή (324-1383 µ.Χ.) και νεότερη 
(1383-σήµερα) η οποία χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους, στη µεταβυζαντινή 1383-1913 και στη 
νεοελληνική 1913-σήµερα).  
 


