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1916 – 1918 στην Ανατολική Μακεδονία 
 

χάρτες 

 

Χάρτες των Βαλκανίων 
α) µετά από τη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου 
(1913) και 
β) µετά από την Συνθήκη του Βουκουρεστίου 
(1913) 
Από τη http://el.wikipedia.org 

 
 

Ερωτήσεις για τους χάρτες 
Εντοπίστε στους χάρτες την περιοχή του 
νοµού ∆ράµας. Περιγράψτε τα σύνορα της 
Ελλάδας και τα σύνορα των γειτονικών 
κρατών. 

 
 

 
κείµενο σχολικού βιβλίου α΄ 

Το σχολικό βιβλίο ιστορίας της γ΄ γυµνασίου, γράφει: «Παράλληλα, όπως είδαµε στην 
προηγούµενη ενότητα, η Αντάντ για να αντιµετωπίσει τη συνεχώς ενισχυόµενη γερµανική 
επιρροή στα Βαλκάνια, αποβίβασε στρατεύµατα στη Θεσσαλονίκη (Οκτώβριος 1915). Η Σερβία 
δέχτηκε και βουλγαρική επίθεση, κατέρρευσε και τα σερβικά στρατεύµατα µεταφέρθηκαν στη 
Μακεδονία. Λίγο αργότερα, γερµανικά και βουλγαρικά στρατεύµατα εισέβαλαν στην Ανατολική 
Μακεδονία (Μάιος 1916) Οι ελληνικές δυνάµεις δεν αντέδρασαν, καθώς εφάρµοζαν τις εντολές 
του Κωνσταντίνου περί ‘‘ ουδετερότητας’’. Έτσι, το ∆΄ Σώµα Στρατού διατάχτηκε να παραδοθεί 
δίχως να αντισταθεί, αιχµαλωτίστηκε και µεταφέρθηκε στη Γερµανία».  

Ευαγγελία Λούβη, ∆ηµήτριος Ξιφαράς (2009), Νεότερη και σύγχρονη ιστορία, γ΄ γυµνασίου, 
Αθήνα: ΟΕ∆Β, σελ. 92 

 
κείµενο σχολικού βιβλίου β΄ 

Το σχολικό βιβλίο ιστορίας γενικής παιδείας της γ΄ λυκείου, ανάµεσα στα άλλα γράφει: 
«Πράγµατι, η κατάληψη του οχυρού Ρούπελ από βουλγαρικές δυνάµεις τον Μάιο του 1916 
έδωσε το δικαίωµα, από  τη µια πλευρά στο Βενιζέλο να καταγγείλει τον Κωνσταντίνο και την 
Κυβέρνησή του ότι δεν ήταν σε θέση να προστατεύουν τη χώρα και, από την άλλη, στις 
κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας να παραµερίσουν και τους τελευταίους δισταγµούς 
τους ως προς τον πειθαναγκασµό της ελληνικής κυβέρνησης να εγκαταλείψει την ουδετερότητα.  

(…) 
Οι εξελίξεις, καθώς τέλειωνε το θέρος του 1916, ήταν ραγδαίες. Ισχυρές βουλγαρικές 

δυνάµεις εισέβαλαν στην Ανατολική Μακεδονία και κατέλαβαν σηµαντικό τµήµα της περιοχής. 
Οι βουλγαρικές στρατιωτικές αρχές έσπευσαν να εξαπολύσουν διωγµό εναντίον των Ελλήνων, 
µε σκοπό την εκδίωξη του ελληνικού πληθυσµού».  

Ι. Κολιόπουλος, Κ. Σβολόπουλος, Ε. Χατζηβασιλείου, Θ. Νήµας, Χ. Σχολινάκη-Χελιώτη 
(2007), Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσµου, Αθήνα: ΟΕ∆Β, σελ. 83 
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Ερωτήσεις για τα κείµενα α΄ και β΄ 
Ποιο είναι το κύριο γεγονός στο οποίο αναφέρεται το κάθε κείµενο; Τι συµβαίνει στην 

περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας του 1916; Να προσδιορίσετε ξεχωριστά, σύµφωνα µε κάθε 
κείµενο, το ρόλο της Αντάντ (Γαλλία και Αγγλία), της Γερµανίας, της Βουλγαρίας, του 
Βενιζέλου, του Κωνσταντίνου. Ποιος είναι η βασικός δράστης/ υποκείµενο/ αίτιος σε κάθε 
κείµενο; Ποιοι παρουσιάζονται ως υποκείµενα της ιστορίας (πρόσωπα, στρατεύµατα, λαοί, 
κυβερνήσεις, κλπ); Συγκρίνετε τις αφηγήσεις των δύο σχολικών βιβλίων σε επίπεδο αναφοράς 
στοιχείων και σε επίπεδο ερµηνείας-οπτικής. Βρείτε τα κοινά σηµεία. Βρείτε τις διαφορές. Πώς 
εξηγείτε τις διαφορές που εντοπίζετε; 

Ποια πρέπει να είναι η στάση του καθηγητή σας απέναντι σε τέτοια σηµεία της ιστορίας 
σχετικά µε τα οποία – ακόµα και στα σχολικά βιβλία – υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση; Ποια 
είναι η ευθύνη του απέναντι σε σας και απέναντι στο γνωστικό αντικείµενο; 

 
Επιπλέον δραστηριότητες. 
1. Μπορείτε να βρείτε ιστορικά ή άλλα κείµενα, φωτογραφίες, που σχετίζονται µε την ίδια 

περίοδο; 
2. ∆ιαβάστε τα σχετικά άρθρα από τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου και παρακολουθήστε 

στο Google Earth χάρτη τη χάραξη των συνόρων. 
 
 

Μερικά συµπεράσµατα από την εφαρµογή στην τάξη 
Η δυσκολία της Γ’  Λυκείου και η θέση του µαθήµατος της Ιστορίας γ.π. καθορίζουν σε 

µεγάλο βαθµό την απουσία ενδιαφέροντος από τους µαθητές. Ωστόσο, συγκριτικά µε την 
«παραδοσιακή» διδασκαλία η συγκεκριµένη δοκιµή κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των 
µαθητών µε βασική αιτία την εστίαση στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Η 
«ανάγνωση» των αποσπασµάτων στην τάξη αξιοποίησε το διδακτικό χρόνο και οι ερωτήσεις 
κατεύθυναν την κριτική ανάγνωση.  

Αυτό που φάνηκε περισσότερο είναι ότι η ιστορία δεν είναι µία «ουδέτερη» επιστήµη που 
καταγράφει αντικειµενικά κάτι που υπάρχει από µόνο του. Έγινε αντιληπτό σε µεγάλο βαθµό 
και από αρκετούς µαθητές το ζήτηµα της ιστοριογραφίας και των προσδιορισµών που έχει.  

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Βασίλης Συµεωνίδης 


