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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).  
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1. η ∆ράµα και η περιοχή της κατά τον 5ο αι. π.Χ., οι Ήδωνες 
 
 

 (Ηροδότου Ιστορίαι Ζ 110, 114 Πολύμνια) 

110: ταύτας μὲν δὴ τὰς πόλιας τὰς παραθαλασσίας τε καὶ Ἑλληνίδας ἐξ εὐωνύμου χειρὸς ἀπέργων 

παρεξήιε· ἔθνεα δὲ Θρηίκων δι᾽ ὧν τῆς χώρης ὁδὸν ἐποιέετο τοσάδε, Παῖτοι Κίκονες Βίστονες Σαπαῖοι Δερσαῖοι 

Ἠδωνοὶ Σάτραι. τούτων οἱ μὲν παρὰ θάλασσαν κατοικημένοι ἐν τῇσι νηυσὶ εἵποντο· οἱ δὲ αὐτῶν τὴν μεσόγαιαν 

οἰκέοντες καταλεχθέντες τε ὑπ᾽ ἐμεῦ, πλὴν Σατρέων, οἱ ἄλλοι πάντες πεζῇ ἀναγκαζόμενοι εἵποντο. 

114: φαρμακεύσαντες δὲ ταῦτα ἐς τὸν ποταμὸν καὶ ἄλλα πολλὰ πρὸς τούτοισι ἐν Ἐννέα ὁδοῖσι τῇσι 

Ἠδωνῶν ἐπορεύοντο κατὰ τὰς γεφύρας, τὸν Στρυμόνα εὑρόντες ἐζευγμένον. Ἐννέα δὲ ὁδοὺς πυνθανόμενοι 

τὸν χῶρον τοῦτον καλέεσθαι, τοσούτους ἐν αὐτῷ παῖδάς τε καὶ παρθένους ἀνδρῶν τῶν ἐπιχωρίων ζώοντας 

κατώρυσσον.  

 

(ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β 98) 

…τῆς δὲ Παιονίας παρὰ τὸν ᾿Αξιὸν ποταμὸν στενήν τινα καθήκουσαν ἄνωθεν μέχρι Πέλλης καὶ 

θαλάσσης ἐκτήσαντο, καὶ πέραν ᾿Αξιοῦ μέχρι Στρυμόνος τὴν Μυγδονίαν καλουμένην ᾿Ηδῶνας ἐξελάσαντες 

νέμονται… 

(Υπογραµµίστε στα αποσπάσµατα από τα αρχαία κείµενα του Ηροδότου και του Θουκυδίδη το 
όνοµα Ήδωνες) 

 
Κείµενο 1 
“Νοτίως της Οδοµαντικής βρισκόταν η Ηδωνίδα, που εκτεινόταν ανάµεσα στους ποταµούς Στρυµόνα και 

Νέστο (από δυτικά προς ανατολικά) και από τον Αγγίτη ποταµό ως την παραλία του Στρυµονικού και Πιερικού 
κόλπου (από βορρά προς Νότο), δηλ. σ' ολόκληρη την περιοχή των νοµών ∆ράµας, Καβάλας και στο νότιο τµήµα 
της επαρχίας Φυλλίδας (Σερρών). 

[...] 
Όπως φαίνεται από τις πηγές η Ηδωνίδα αποτελούνταν από τρία τµήµατα:1) την Φυλλίδα, που εκτεινόταν 

ανάµεσα στο Παγγαίο και τον Αγγίτη, 2) την κυρίως Ηδωνίδα, που καταλάµβανε την περιοχή του σηµερινού νοµού 
της ∆ράµας και της επαρχίας Νέστου Καβάλας και 3) την Πιερίδα, που εκτεινόταν σ' όλο το µήκος της παραλιακής 
λωρίδας ανάµεσα στο Παγγαίο και τη θάλασσα, περιλαµβάνοντας περίπου την περιοχή του σηµερινού νοµού της 
Καβάλας, εκτός από την επαρχία του Νέστου”. 

Σαµσάρης ∆.Κ, Ιστορική Γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα 
 
Κείµενο 2 
“Κατά τον Ηρόδοτο τον Αλικαρνασσέα οι Ηδωνοί συγκαταλέγονται ανάµεσα στα τριάντα τρία έθνη των 

Θρακών. Το θρακικό αυτό έθνος ζούσε στον ευρύτερο χώρο της Θράκης, µέρος της οποίας αποτελούσε και η 
σηµερινή Ανατολική Μακεδονία, και ήταν εξαπλωµένο µέχρι τον ποταµό Στρυµόνα. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι 
σε παλιότερους χρόνους η επικράτεια των Ηδώνων έφτανε µέχρι τον Αξιό ποταµό, όµως σύντοµα τους 
αποµακρύνανε από την περιοχή οι Μακεδόνες και τους αναγκάσανε να µετακινηθούν ανατολικότερα”. 

Χατζόπουλος Γ.Κ. , Η εµβρυακή µορφή του θεάτρου και η λατρεία του ∆ιόνυσου στη χώρα των Ηδώνων 
 

1. Με βάση τα  κείµενα 1,2 µπορείτε να εξηγήσετε γιατί η ∆ράµα στον τίτλο του δραµινού περιοδικού 
«∆ράµα –Ηδωνίδα Γη» χαρακτηρίζεται “Ηδωνίδα Γη”; Γνωρίζετε άλλα προϊόντα δραµινά, καταστήµατα, 
συλλόγους µε την επωνυµία «Ήδωνες»; 

2. Ποιους αρχαίους συγγραφείς επικαλείται ο συγγραφέας του δεύτερου κειµένου για τις πληροφορίες που 
µας δίνει στο κείµενο σχετικά µε τους Ήδωνες; Για ποιο λόγο τους αναφέρει; Βοηθούν στην εγκυρότητα των 
πληροφοριών; 

 
Κείµενο 3 
“... Από οικονοµική άποψη αυτή η χώρα των Ηδώνων παρουσιάζεται ιδιαίτερα σηµαντική, αφού βρίσκεται 

στην περιοχή του Παγγαίου µε τα ονοµαστά µεταλλεία χρυσού(VII 112) και γειτονεύει, ανατολικά µε την ξακουστή 
για τον πλούτο της περιοχή του ∆άτου, ενώ στο εσωτερικό της “έχει και άφθονη ξυλεία, καλή για ναυπήγηση, 
πολλά ξύλα για κουπιά και µεταλλεία µε ασήµι” (V23). Εξάλλου, η γεωγραφική της θέση την καθιστά κοµβικό 
σηµείο για τη συγκοινωνία και το εµπόριο στην ευρύτερη περιοχή της Θρηίκης και του Βορείου Αιγαίου.” 

Σπυρόπουλος Η.Σ., “Η περιοχή της ∆ράµας στην Ιστορίην του Ηρόδοτου (Ηδωνίς και Ηδωνοί) 
 

1. Ποια είναι τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η χώρα των Ηδωνών;  
2. Πιστεύετε ότι ο φυσικός της πλούτος και η θέση της κινούσε το επεµβατικό και κατακτητικό ενδιαφέρον 

των διαφόρων γειτονικών Θρακικών φυλών αλλά και πιο µακρινών πόλεων -κρατών; 
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Κείµενο 4 
«...Ο µεγάλος δηµιουργός του Αθηναϊκού κράτους Περικλής, προκειµένου να προβεί στην υλοποίηση του 

µεγαλόπνοου ναυτικού του προγράµµατος ιδρύει µεγάλης σηµασίας αποικία στην παράλια περιοχή της χώρας των 
Ηδωνών, προκειµένου να εκµεταλλευθεί την τεράστια σε ποσότητα και εξαιρετική σε ποιότητα ξυλεία του ιερού 
όρους Παγγαίου.” 

“...Η τεράστια σηµασία που αποδίδανε οι Αθηναίοι στην περιοχή αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το 436 
π. Χ. οι Αθηναίοι έστειλαν δέκα χιλιάδες αποίκους, οι οποίοι είχαν οικτρό τέλος στη σύγκρουση τους µε τους 
Ηδωνούς.» 

«...Εύλογο ήταν, ύστερα από τόσες οχλήσεις και πείσµονες επιθέσεις να εξασθενήσουν αµυντικά οι 
Ηδωνοί και να υποταχθούν σε νέα δύναµη, που αναφάνηκε τον 4ο  π. Χ. αιώνα, στους Μακεδόνες του Φιλίππου του 
Β. Το ιερό Παγγαίο τίθεται πλέον στην υπηρεσία και την εκµετάλλευση των Μακεδόνων...Είναι αµφίβολο αν είχε 
την τόση ακτινοβολία της η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίς το ιερό και χρυσοφόρο Παγγαίο» 

Χατζόπουλος Γ. Κ. , Η εµβρυακή µορφή του θεάτρου και η λατρεία του ∆ιόνυσου στη χώρα των Ηδωνών. 
 

1. Ποιοι Έλληνες και µε ποιο τρόπο έδειξαν ενδιαφέρον για τη χώρα των Ηδωνών; Γιατί τελικά 
κατακτήθηκαν από τους Μακεδόνες; Ποια η σηµασία της κατάκτησης αυτής στη σταδιακή ανάπτυξη της δύναµης 
του µακεδονικού βασιλείου στα χρόνια του Φιλίππου και του Μ. Αλεξάνδρου; 

 
Σύνδεση µε το σχολικό εγχειρίδιο:  
Αναφορά στους Ήδωνες µπορεί να γίνει κατά τη διδασκαλία των Περσικών πολέµων: -εκστρατεία 

Μαρδόνιου 492 π. Χ. και εκστρατεία Ξέρξη 480 π. Χ.- (σελ. 59 -60) και κατά τη διδασκαλία του κεφαλαίου που 
αφορά το Βασίλειο της Μακεδονίας (σελ. 95-99). Μάλιστα µπορεί να αξιοποιηθεί ο χάρτης της σελ. 95 του 
σχολικού εγχειριδίου. 

 
Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
Η πρόταση αυτή δοκιµάστηκε στην τάξη σε δύο διαφορετικά τµήµατα, όχι όµως κατά τη διδασκαλία των 

Περσικών πολέµων, όπως προτείνεται παραπάνω, αλλά στην επανάληψη του κεφαλαίου «Αρχαϊκή εποχή». 
Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά. Ζητήθηκε από τους µαθητές του ενός τµήµατος  να αξιολογήσουν γραπτά 

την προσπάθεια εκφράζοντας τη θέση τους αν τους προξένησε το ενδιαφέρον η τοπική ιστορία. Από τους 23 
µαθητές που ήταν παρόντες ανταποκρίθηκαν οι 18. Οι 13 από αυτούς σχολίασαν θετικά τη διδασκαλία και οι 5 την 
έκριναν µάλλον αρνητικά. Αυτοί κυρίως εστίασαν στον τρόπο διδασκαλίας, γιατί δεν χρησιµοποιήθηκαν οι νέες 
τεχνολογίες ή γιατί δεν ήταν οµαδική εργασία.( Παρόλο που δούλεψαν σε οµάδες, ήταν η πρώτη φορά και πολύ 
σύντοµος ο χρόνος που δόθηκε) 

 
Συγκεκριµένα έγραψαν: 
«…Έµαθα πράγµατα τα οποία δεν γνώριζα και κατάλαβα πως κάποιες ονοµασίες προϊόντων ή 

καταστηµάτων έχουν άµεση σχέση µε την αρχαία ιστορία.» 
«Μου άρεσε, γιατί έµαθα να υποστηρίζω την άποψή µου µε βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στα φυλλάδια. … 

Θα ήθελα όµως πιο πολύ να µάθω για τα ήθη, τα έθιµα και τις παραδόσεις του τόπου µας» 
«Πιστεύω ότι είναι πολύ εποικοδοµητικό να ασχολούµαστε µε την πολιτιστική αλλά και γεωφυσική ιστορία, 

διότι ο καθένας µας πρέπει να έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις για τον τόπο του. Μου άρεσε διότι ξεφύγαµε λίγο από το 
βιβλίο» 

«Μου φάνηκε λίγο βαρετό. Θα ήταν πιο ενδιαφέρον αν ήταν πιο οµαδική η δουλειά ή αν βγαίναµε λίγο έξω 
από την τάξη» 

 
Οι µαθητές παρόλο που δεν γνώριζαν την προέλευση του ονόµατος «Ήδωνες» και ποια σχέση είχαν µε την 

περιοχή απάντησαν ικανοποιητικά στις ερωτήσεις των κειµένων 3, 4, οι οποίες αφορούν τη σηµασία του φυσικού 
πλούτου και της θέσης της περιοχής. 

Έδειξαν να αντιλαµβάνονται το σχήµα «αίτιο – αποτέλεσµα» και χρησιµοποίησαν την κριτική τους 
ικανότητα. Μάλιστα τέθηκε η ερώτηση από κάποιον µαθητή γιατί η ∆ράµα δεν αναφέρεται στην αρχαία ιστορία 
όπως η Αθήνα και η Σπάρτη. 

 Επίσης, φάνηκε να κατανοούν τη σηµασία των «πηγών» για τη συγγραφή ενός ιστορικού έργου.  
Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι ότι ενεργοποιήθηκαν µαθητές, οι οποίοι παραδοσιακά αδιαφορούν για το 

µάθηµα της ιστορίας. 
 

για το σύνδεσµο φιλολόγων ν. ∆ράµας, Ευαγγελία Αντωνίου 
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σελ. 5 

2. η Λατινοκρατία στη ∆ράµα 
 
Κείµενα από σχολικά εγχειρίδια  
Ο κόµης Βαλδουίνος της Φλάνδρας πήρε την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, από την οποία εξαρτιόταν 

το βασίλειο της Θεσσαλονίκης (περιλάµβανε θρακικά και µακεδονικά εδάφη) (∆ηµητρούκας Ι. – Ιωάννου Θ., 
Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 2010, σ. 62 και χάρτης σ. 64). 

Ο Βονιφάτιος ο Μοµφερρατικός, άµεσος υποτελής του Βαλδουίνου, ίδρυσε το βραχύβιο βασίλειο της 
Θεσσαλονίκης (περιλάµβανε τα εδάφη µεταξύ Μοσυνόπολης, δηλ. της σηµερινής Κοµοτηνής, και Αξιού)  
(∆ηµητρούκας Ι. - Ιωάννου Θ. - Μπαρούτας Κ., Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσµου 565-1815, Β΄ 
Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας, ΟΕ∆Β, Αθήνα 2010, σ. 73 και χάρτης σ. 68).  

 
Παράλληλα κείµενα για τη ∆ράµα  
Η Ανατολική Μακεδονία από το Νέστο µέχρι το Στρυµόνα –και η περιοχή της ∆ράµας– παραχωρήθηκε από τον 

Βαλδουίνο Α΄ (1204-1205), τον ιδρυτή της Λατινικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης (1204-1261), στον 
Βονιφάτιο Μοµφερρατικό (1204-1207), τον ιδρυτή του Λατινικού Βασιλείου της Θεσσαλονίκης (1204-1224) 
(Γεωργιάδης Ν.Θ., Η ∆ράµα και η περιοχή της κατά τη βυζαντινή περίοδο, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 
44)… Επίσης σύµφωνα µε τον Γοδεφρείδο Βιλλεαρδουίνο, ο Βονιφάτιος Μοµφερρατικός οχύρωσε το κάστρο της 
∆ράµας –Dramine– το 1206, όταν εκστράτευσε κατά του τσάρου των Βουλγάρων Ιωάννη Α΄ (1197-1207)… (Τον 
καιρό εκείνο ο µαρκήσιος Βονιφάτιος του Μοµφερρά αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Πήγε στις Σέρρες, που ο 
Ιωαννίτζης τις είχε ισοπεδώσει. Τις οχύρωσε εξ αρχής και ύστερα οχύρωσε ένα κάστρο µε το όνοµα Ντραµίν (∆ράµα) 
µέσα στην κοιλάδα των Φιλίππων. Και όλα τα µέρη παραδόθηκαν σε αυτόν και του ήταν πειθήνια. Και ξεχειµώνιασε 
σε αυτά τα µέρη (Γεωργιάδης, ό.π., σ. 45)… Ένας άλλος Φράγκος χρονικογράφος, ο Ερρίκος της Βαλανσιέν, αναφέρει 
ότι στην περιοχή της ∆ράµας πέρασε τα Χριστούγεννα του 1207 ο Λατίνος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης 
Ερρίκος της Φλάνδρας (1206-1216) αλλά και ότι η ∆ράµα –Dragmes– ήταν το επιχειρησιακό του κέντρο το 
∆εκέµβριο του 1207 και τον Ιανουάριο του 1208 κατά των Λοµβαρδών που κατείχαν τη Χριστούπολη (Γεωργιάδης, 
ό.π., σσ. 45-46). Βλ. επίσης Πασχαλίδης Β.Κ., «Φραγκοκρατία στη ∆ράµα (1206-1223)», Μακεδονικόν 
Ηµερολόγιον Σφενδόνη (1991) 283-287. -Πασχαλίδης Β.Κ., ∆ραµινά Ιστορικά, 67 Μελέτες για τη ∆ράµα και την 
περιοχή της, ∆ράµα 1992, σσ. 36-39, 199-200. 

 
Ερωτήσεις  
1) Να προσδιορίσετε τα γεωγραφικά όρια του λατινικού βασιλείου της Θεσσαλονίκης µε βάση το χάρτη του 

σχολικού βιβλίου. 
2) Πώς αναφέρεται η πόλη της ∆ράµας σύµφωνα µε τις δύο λατινικές πηγές (Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος 

και Ερρίκος της Βαλανσιέν) και µε ποια σηµερινή πόλη ταυτίζεται η Χριστούπολις; 
3) Με αφορµή την πληροφορία ότι ο Βονιφάτιος Μοµφερρατικός οχύρωσε το κάστρο της ∆ράµας, να 

αναφερθείτε στην ιστορία του τείχους της πόλης  µας και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή τους στο χρόνο µέσω 
φωτογραφιών από τις αρχές του 20ού αιώνα µέχρι σήµερα [βλ. Βελένης Γ. - Τριανταφυλλίδης Κ., «Τα βυζαντινά 
τείχη της ∆ράµας. Επιγραφικές µαρτυρίες», Βυζαντιακά 11 (1991) 97-116. -Γεωργιάδης Ν.Θ.- Πολύζου Ευ.Αλ., 
«Τα βυζαντινά τείχη της ∆ράµας», ∆ιεθνές Συνέδριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου Land 2010, ∆ράµα 12-17 Απριλίου 
2010, ΤΕΙ Καβάλας-ΣΤΕΓ ∆ράµας, Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ∆ράµα 2010, 467-476].  

 
Ο πύργος του ρολογίου τη δεκαετία του 1930 (αριστερά) και του 2010 (δεξιά). 

 

  
 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Νίκος Γεωργιάδης 
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σελ. 6 

3. ο πληθυσµός του Νευροκοπίου και της περιοχής της ∆ράµας 
 

ΠΗΓΗ 
Το Ζίρνοβο (=Κάτω Νευροκόπι) στα 1885 κατοικούνταν από 300 οικογένειες από τις οποίες τα ¾ ήταν 

χριστιανικές σλαβόφωνες και κατά ¼ µουσουλµανικές. Στις χριστιανικές οικογένειες πρέπει να αναφερθεί ότι 
περιλαµβάνονταν Έλληνες και σλαβόφωνοι Έλληνες και σχισµατικοί σλαβόφωνοι. Είχε µια εκκλησία, ένα τέµενος 
και ένα σχολείο.  

Βασίλειος Πασχαλίδης, Η ∆ράµα 7000 χρόνια, ∆ράµα 1997, σελ. 155 
 

1. Ποιο είναι το βασικό κριτήριο που χρησιµοποιεί η πηγή για να διακρίνει τους πληθυσµούς του χωριού; 
Ποιο κριτήριο διακρίνει σήµερα τους πληθυσµούς ενός τόπου; 

2. Αν κατεβαίνατε εκείνη την εποχή στο παζάρι του χωριού, ποιες γλώσσες θα ακούγατε να µιλιούνται; 
3. Σε ποια χριστιανική εκκλησία του χωριού αναφέρεται το κείµενο; 
4. Ποιος άλλος λατρευτικός τόπος υπήρχε; Το θεωρείτε λογικό και γιατί; 
5. Σήµερα γνωρίζετε αν το τέµενος υπάρχει ή έχει καταστραφεί; Σε ποια θέση του χωριού βρισκόταν; 

 
Σύνδεση µε το βιβλίο της Γ΄ γυµνασίου (Ευ. Λούβη – ∆. Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη 

Ιστορία, ΟΕ∆Β, σελ. 85): 
Οι βαλκανικοί πόλεµοι (1912-1913) 

Τα αίτια. Λίγο καιρό µετά την επικράτηση των Νεότουρκων (βλέπε ενότητα 22) έγινε φανερό ότι κύριος 
στόχος τους ήταν ο πλήρης εκτουρκισµός του οθωµανικού κράτους, πράγµα που σήµαινε διώξεις σε βάρος των 
αλλοεθνών πληθυσµών της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η πολιτική αυτή αναζωπύρωνε τα εθνικά αισθήµατα των 
γειτονικών βαλκανικών λαών (Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι) που επεδίωκαν όχι µόνο την προστασία των οµοεθνών 
τους που διέµεναν στο οθωµανικό κράτος αλλά και την ενσωµάτωση των οθωµανικών εδαφών στα οποία αυτοί 
κατοικούσαν. 

 
ΠΗΓΗ 

Τα περισσότερα χωριά που κάηκαν από τον ελληνικό στρατό είχαν προηγουµένως εγκαταλειφθεί από τους 
κατοίκους τους, που ακολούθησαν τα βουλγαρικά στρατεύµατα στην υποχώρηση τους. …σε ηµερολογιακή 
σηµείωση ενός απλού φαντάρου για το χωριό Γκιουρετζίκ (σηµ. Γρανίτης) της ∆ράµας διαβάζουµε ότι την 
προηγούµενη µέρα είχε περάσει από κει «το κύριον σώµα του στρατού, και είχε κάµει κυριολεκτικώς όργια. 
∆ιήρπασαν τας οικίας και πολλάς παρθένους ητίµασαν». 

Τάσος Κωστόπουλος, Πόλεµος και Εθνοκάθαρση 1912-1922,Βιβλιόραµα, ΑΘΗΝΑ 2007, σελ.54 
 
Στο ∆οξάτο της ∆ράµας, η εξολόθρευση του ελληνικού πληθυσµού [από τον βουλγαρικό στρατό] παίρνει 

µαζικές διαστάσεις στις 30 Ιουνίου, µε ισοπέδωση του µεγαλύτερου µέρους της κωµόπολης κι εκτεταµένη 
συµµετοχή των µουσουλµανικών πληθυσµών τής γύρω περιοχής στη σφαγή 500 περίπου Ελλήνων.  

Τάσος Κωστόπουλος, Πόλεµος και Εθνοκάθαρση 1912-1922,Βιβλιόραµα, ΑΘΗΝΑ 2007, σελ.48 
 

1. Ποιες εθνότητες αποτελούσαν τους ντόπιους πληθυσµούς του σηµερινού νοµού ∆ράµας; 
2. Τι πιστεύετε ότι επιδιώκουν να πετύχουν τόσο ο ελληνικός όσο και ο βουλγαρικός στρατός µε τις 

αγριότητες που διαπράττουν σε βάρος των αλλοεθνών ντόπιων πληθυσµών; 
3. Εσείς γνωρίζετε από πού κατάγεται η οικογένειά σας και πότε εγκαταστάθηκε στην περιοχή; Με βάση τις 

προηγούµενες διαπιστώσεις, κατά τη γνώµη σας, γιατί ένα µεγάλο µέρος των προσφύγων της Μ. Ασίας οδηγήθηκε 
να εγκατασταθεί στο Νευροκόπι και την ευρύτερη περιοχή; 

4. Υπάρχουν σήµερα κάτοικοι στο λεκανοπέδιο του Νευροκοπίου που κατάγονται από διαφορετικές 
εθνότητες και ποιες; Ποιοι λόγοι τους οδήγησαν εδώ; Να τους συγκρίνετε µε αιτίες που γνωρίζετε ότι οδήγησαν 
στην ίδια περιοχή ελληνικούς πληθυσµούς της Μ. Ασίας µετά το 1922. 

 
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Κατά τη δοκιµή του σχεδίου οι µαθητές έδειξαν µε τις παρατηρήσεις τους να αντιλαµβάνονται τη 
σκοπιµότητα των βαλκανικών συγκρούσεων καθώς και τη διαφορά που υπήρχε στα κριτήρια διαίρεσης του 
πληθυσµού. Οι περισσότεροι, ωστόσο, έδειξαν αµηχανία και δυσπιστία για το γεγονός ότι η γλώσσα δεν ταυτιζόταν 
µε την εθνική συνείδηση. («Μα πώς είναι δυνατόν να είναι Έλληνας ένας σλαβόφωνος;») Επίσης χρειάστηκαν 
διευκρινίσεις σχετικές µε τη βουλγαρική εξαρχία, µια που οι σχετικές πληροφορίες δεν περιλαµβάνονται στη 
διδακτέα ύλη. Εκείνο που τους κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν η καταγωγή τους, την οποία πολλοί αναζήτησαν µε 
αφορµή το µάθηµα. Από την αποτίµηση που έγινε διαπίστωσαν ότι µόνο τρεις ή τέσσερις µαθητές είχαν ντόπια 
καταγωγή, τουλάχιστον από τη µια πλευρά της οικογένειας. Οι υπόλοιποι κατάγονταν από πρόσφυγες 
εγκατεστηµένους στην περιοχή µετά το 1922 ή από γονείς µετανάστες της δεκαετίας του 1990 και µετά. 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Σωτήρης Γκαρµπούνης 
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σελ. 7 

4. το όνοµα του Κάτω Νευροκοπίου 
 

ΠΗΓΗ 1  
[…] Η επιγραφή αυτή προέρχεται συνεπώς από τό Νευροκόπι, πράγµα πού ισχύει και για τις δύο άλλες 

(αναθηµατικές επιγραφές)… Από ποιο Νευροκόπι όµως; Στην πρόσφατη έρευνα ορισµένοι µελετητές υποστηρίζουν 
για την πρώτη αναθηµατική επιγραφή (= IGBulg IV 2343) ότι προέρχεται από το σηµερινό Κάτω Νευροκόπι του 
νοµού ∆ράµας, άποψη που δεν ευσταθεί. Το ότι ο τόπος προέλευσης και των τριών επιγραφών είναι το παλαιό 
Νευροκόπι (σηµερινό Gotse Delchev) […] προκύπτει καταρχήν από το γεγονός ότι το σηµερινό Κάτω Νευροκόπι 
ονοµαζόταν ως το 1913 Ζίρνοβο οπότε και µετονοµάσθηκε σε Κάτω Νευροκόπι από τους Έλληνες του 
Νευροκοπίου οι όποιοι µετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις προγονικές τους 
εστίες και να εγκατασταθούν σε αυτό. 
[…] 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μητροπολίτης Θεοδώρητος, στη δικαιοδοσία του όποιου άνηκαν και οι δύο 
τόποι, όταν αναφέρεται στο σηµερινό Κάτω Νευροκόπι, χρησιµοποιεί πάντα την ονοµασία Ζίρνοβο· 

Π.Μ Νίγδελης, Από το Νευροκόπι στην Αθήνα. Η επιτύµβια επιγραφή IG II/Π1210770 και η προέλευσή της 
 

ΠΗΓΗ 2 
Στον καζά Νευροκοπίου παρουσιάστηκε αξιόλογη εκπαιδευτική και πολιτιστική κίνηση. Εκτός από την 

πρωτεύουσά του, το Νευροκόπι (Άνω), υπήρχαν και λίγα ακόµη χωριά, στα οποία ένα µέρος των κατοίκων τους 
έµεινε πιστό στην ορθοδοξία και στα ελληνικά ιδεώδη και συντηρούσε ελληνικά σχολεία. Τα χωριά αυτά ήταν: το 
Ζίρνοβο (Κάτω Νευροκόπι), η Στάρτσιστα (Περιθώρι), η Κάτω Βροντού, το Τσερέσοβο (Παγονέρι) και το 
Καράκιοϊ (Κατάφυτο) 

Γ. Αθανασιάδης, «Φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι και Αδελφότητες στους καζάδες ∆ράµας, Ζίχνης και Νευροκοπίου 
(1870-1913)», Η ∆ράµα και η περιοχή της Β΄2, σελ. 598 

 
Με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραπάνω αποσπάσµατα προσπαθήστε να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν: 
 

1. Με ποια ονοµασία ήταν γνωστό το Νευροκόπι της ∆ράµας µέχρι το 1913;  
2. Σε ποιο Νευροκόπι αναφέρονται οι ιστορικοί όταν µιλούν για την περίοδο µέχρι τους βαλκανικούς 

πολέµους; Πώς λέγεται σήµερα και σε ποια χώρα ανήκει; 
3. Κατά τη γνώµη σας ποιος ήταν ο λόγος που οι Έλληνες µετονόµασαν το χωριό σε Κάτω Νευροκόπι; 

Υπήρξε ποτέ η επίσηµη ονοµασία Άνω Νευροκόπι; 
4. Πιστεύετε ότι είναι σήµερα απαραίτητος ο προσδιορισµός Κάτω στο όνοµα του χωριού ή όχι και γιατί; 
5. Γνωρίζετε παλαιότερα ονόµατα άλλων χωριών της περιοχής; 

 
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Από τους 31 µαθητές της Γ΄ γυµνασίου γνώριζαν πως το Κ. Νευροκόπι είχε κάποτε άλλη ονοµασία οι 16 
(λιγότεροι ήξεραν και το ακριβές όνοµα). Οι 15 δεν το γνώριζαν καθόλου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η 
διαπίστωση µιας µαθήτριας ότι το παλιό Νευροκόπι αν και είχε ελληνικό όνοµα ανήκει σήµερα στη Βουλγαρία ενώ 
το σηµερινό Νευροκόπι αν και είχε τότε βουλγαρικό όνοµα ανήκει στην Ελλάδα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση 
που έθεσε µαθητής και συζητήθηκε ήταν γιατί σήµερα δεν αλλάζουν τα τοπωνύµια. Τέλος, η συζήτηση που έγινε 
στην τάξη ξέφευγε διαρκώς από το όνοµα και αναγκαστικά οδηγούνταν στη σύνθεση του πληθυσµού της περιοχής. 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Σωτήρης Γκαρµπούνης 
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5. Ηρώο Γυµνασίου Αρρένων ∆ράµας: µια αφορµή για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας 
  

 

Αναγνωρίζετε το 
άγαλµα αυτό; 
Μπορείτε να το 
περιγράψετε; 
Ήταν ανέκαθεν 
τοποθετηµένο στο 
Γυµνάσιο 
Αρρένων; 

 

Παρατηρήστε το βωµό του 
αγάλµατος. ∆ιακρίνετε τα 
γράµµατα; Υπάρχουν 
σήµερα; 

• Το άγαλµα βρισκόταν στην πλατεία της ∆ράµας  πιθανότατα µέχρι το 1938. 
• Η επιγραφή που έφερε τότε το µνηµείο αυτό ήταν η εξής: 
• ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΗ ΜΑΣ 1912-1922, Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
• Στο µνηµείο αυτό εικονίζεται µια µητέρα που δίνει το σπαθί στο παιδί της και του δείχνει τα σύνορα, τα οποία 

θα πρέπει ο νέος να υπερασπιστεί. 
• Πρόκειται για τα βόρεια σύνορα, δηλαδή τη Βουλγαρία 
• Η επιγραφή µένει γενική, αλλά η θέση του αγάλµατος στην πλατεία της πόλης και ο προσανατολισµός της 

δείξης νοηµατοδοτούν διαφορετικά το ηρώο: κύρια στόχευση στις δύο βουλγαρικές κατοχές µέσα στη δεκαετία 
1912-22 

• Η περιοχή γνωρίζει την πρώτη βουλγαρική κατοχή τον Οκτώβριο του 1912, στη διάρκεια του πρώτου 
βαλκανικού πολέµου, που σηµαδεύεται από την οµαδική σφαγή 600 αθώων Ελλήνων του ∆οξάτου και την 
πυρπόληση της πλούσιας κωµόπολης, στις 30 Ιουνίου 1913, µια µέρα πριν από την απελευθέρωση της ∆ράµας 
από τον ελληνικό στρατό (1η Ιουλίου).  

• Η δεύτερη βουλγαρική κατοχή (1916-1918), κατά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, θέτει σε µεγαλύτερη 
δοκιµασία τις αντοχές των Ελλήνων εξαιτίας της πείνας, των επιδηµιών και της µεταφοράς του ανδρικού 
πληθυσµού σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στη Βουλγαρία (πάνω από 45.000 θύµατα). 

 
Αλλαγή θέσης και νοηµατοδότησης του µνηµείου 

• το µνηµείο αυτό µεταφέρθηκε στο Γυµνάσιο Αρρένων το 1938 (µε ταυτόχρονη απαλοιφή της επιγραφής του) 
• στην νέα του θέση το µνηµείο έχει τέτοιο προσανατολισµό, ώστε η µητέρα να δείχνει το σχολείο, µε 

αποτέλεσµα να αλλάζει η νοηµατοδότηση: η µάνα λέει στο παιδί ''άφησε παιδί µου τα όπλα και µάθε 
γράµµατα''. 

• Προκύπτει, λοιπόν, το ερώτηµα: Γιατί αυτή η αλλαγή θέσης και συµβολισµού; 
• Αν η µεταφορά γίνεται πράγµατι το 1938 (µε βάση τις αρχειακές πηγές), πρόκειται µάλλον για ένδειξη καλής 

θέλησης από πλευράς Ελλάδας, για να µην υπάρχουν τριβές µε τους Βούλγαρους  
• Στη ∆ράµα υπάρχει και το σενάριο ότι το άγαλµα µεταφέρθηκε στην αρχή του Β΄ ΠΠ. Σ΄ αυτή την περίπτωση 

η µεταφορά ήταν επιβεβληµένη, αφού µετά την είσοδο των Γερµανών, η περιοχή της ∆ράµας, αλλά και 
ολόκληρη η Αν. Μακεδονία & Θράκη, παραδόθηκαν στους Βούλγαρους: Η τρίτη βουλγαρική κατοχή. Εάν 
το µνηµείο αυτό έµενε στην πλατεία της πόλης και διατηρούσε την επιγραφή του, θα προκαλούσε την οργή των 
Βουλγάρων. 

• Πάντως σήµερα γνωρίζει…  το µένος των µαθητών. βλ. σύγχρονες φωτογραφίες  
 

Τελικές παρατηρήσεις 
� Αρκετοί µαθητές γνώριζαν την αλλαγή της θέσης του αγάλµατος, αλλά κανένας την αλλαγή νοηµατοδότησης. 
� Γνώριζαν γενικά ότι στην περιοχή είχαµε βουλγαρική κατοχή, αλλά τίποτα παραπάνω. 
� ∆ήλωσαν ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ για τη βουλγαρική κατοχή στην περιοχή µας στη γιορτή της 28ης Οκτ. 
� ∆ήλωσαν ότι θα τους ενδιέφερε να συνεχίσουµε τη µελέτη της τοπικής ιστορίας (πολλοί µάλιστα µου έφεραν 

σχετικά βιβλία που υπήρχαν στα σπίτια τους) και πρότειναν οι ίδιοι θέµατα για την περιοχή της ∆ράµας, για τα 
οποία και ανέλαβαν να ετοιµάσουν εργασίες: Όνοµα ∆ράµας, Σύγκριση σύγχρονης – παλιάς πόλης, 
Καπναποθήκες, Στρατιωτικό νοσοκοµείο, Αεροδρόµιο, Βυζαντινά τείχη, Σιδηροδροµικός σταθµός, ∆ΟΞΑ …  
 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Έλσα Σκλαβάκη 
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6. 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 

 
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 
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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 
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7. καπνεργατικό και εργατικό κίνηµα 
 
 
Πρώτη φωτογραφία 

 

∆εύτερη φωτογραφία 

 
 
Ερωτήσεις για την πρώτη φωτογραφία 
Ποια περιοχή της ∆ράµας απεικονίζει η φωτογραφία; Πώς µπορεί να το καταλάβει κάποιος; Περιγράψτε το 

τοπίο και τα κτίρια που φαίνονται στο βάθος. Γνωρίζετε τι εξυπηρετούσαν τα συγκεκριµένα κτίρια; Γνωρίζετε αν 
υπάρχουν ανάλογα κτίρια στην πόλη ή σε κάποιο µεγάλο χωριό του νοµού; Πώς ονοµάζονται µε µία λέξη; 
Γνωρίζετε αν υπάρχουν ανάλογα κτίρια σε άλλες πόλεις της χώρας; Τι ακριβώς γινόταν µέσα στα κτίρια; 

Ερωτήσεις για τη δεύτερη φωτογραφία 
Περιγράψτε την φωτογραφία. Παρατηρήστε την εργασία που κάνουν οι γυναίκες. Γνωρίζετε άλλες εργασίες 

σχετικές µε το συγκεκριµένο προϊόν µε το οποίο ασχολούνται οι εργάτριες; 
 
Κείµενο 
Στο 2ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας σιγαροποιών και καπνεργατών Ελλάδας αποφάσισαν να πάρουν µέρος οι 

τσιγαράδες και οι καπνεργάτες της ∆ράµας. Για πρώτη φορά οι τσιγαράδες και οι καπνεργάτες της ∆ράµας 
συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις πανελλήνιας κλίµακας για τόσο µεγάλης σπουδαιότητας ζητήµατα. Αποφασίστηκε 
να σταλούν σε αυτό το συνέδριο τα πιο καλά στελέχη της οργάνωσης των καπνεργατών και των τσιγαράδων λόγω 
της µεγάλης σηµασίας του συνεδρίου, αλλά ταυτόχρονα και για να έλθουν σε επαφή µε άλλους συνδικαλιστικούς 
παράγοντες και να διαµορφώσουν γνώµη για τη γενικότερη συνδικαλιστική κίνηση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο 
συνέδριο στάλθηκαν εκ µέρους της οργάνωσης καπνεργατών «Η Ευδαιµονία» οι συναγωνιστές Βασίλης 
Παπαθεοδώρου και Πρόδροµος Μοσχίδης (Μποντόσης) και εκ µέρους των τσιγαράδων µια νεαρή, πολύ δραστήρια 
και µορφωµένη κοπέλα, η συναγωνίστρια Τσιαούση. Στο συνέδριο αποφασίστηκε να αγωνιστούν για µια µεγάλη 
αποζηµίωση όλων των τσιγαράδων έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα προσαρµογής τους σε άλλο επάγγελµα. 
Με µεγάλες κινητοποιήσεις και παραστάσεις στις αρχές και στις τσιγαροβιοµηχανίες επί δύο µήνες έγινε δεκτό το 
αίτηµα τους. Μετά από πολύ καιρό όλοι οι τσιγαράδες αποζηµιώθηκαν και έτσι έπαψε να υπάρχει το επάγγελµα 
τους. 

Με τη νέα κατάσταση που διαµορφώθηκε, οι καπνεργατικές οργανώσεις όλης της χώρας αποφάσισαν να 
συγκαλέσουν Πανελλήνιο Συνέδριο καπνεργατικών οργανώσεων στη Θεσσαλονίκη. Το 1ο Παγκαπνεργατικό 
Συνέδριο της Θεσσαλονίκης έγινε το 1919 και έλαβαν µέρος αντιπρόσωποι από όλα τα διαµερίσµατα της Ελλάδας. 
Στο συνέδριο µεταξύ των άλλων αποφασίστηκε η ίδρυση καπνεργατικής οµοσπονδίας µε τον τίτλο «Καπνεργατική 
Οµοσπονδία Ελλάδος» (ΚΟΕ), έναν χρόνο µετά την ίδρυση το 1918 της «Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος» (ΓΣΕΕ). 

 
Ερωτήσεις για το κείµενο 
Σε ποια εποχή αναφέρεται το κείµενο; Ποια νοµίζετε ότι είναι τα σπουδαία ζητήµατα που απασχολούν την 

οµοσπονδία; Ποιος είναι ο σκοπός των ∆ραµινών αντιπροσώπων; Ποιοι εκπροσωπούν την οργάνωση «Η 
Ευδαιµονία» στο 2ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας; Πώς αποκαλούνται οι αντιπρόσωποι; Γιατί; Ποια δουλειά νοµίζετε 
ότι έκαναν οι τσιγαράδες; Γιατί θα πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα; Ποιο ρόλο νοµίζετε ότι έπαιξε η ίδρυση της 
ΓΣΕΕ στην ίδρυση καπνεργατικής οµοσπονδίας;  

 
Σύνδεση µε σχολικά βιβλία - µαθήµατα 
1. Με ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης γ΄ Λυκείου. Το κείµενο, (ή οι δύο τελευταίες παράγραφοι µπορεί να 

δοθεί ως παράθεµα σε συνδυασµό µε το κεφάλαιο «Τα πρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος» όπου αναφέρονται 
η Φεντερασιόν, η ΓΣΕΕ και το ΣΕΚΕ (σελ46-47). Ενδεικτική ερώτηση στο «ύφος» των πανελλαδικών: 

Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες των παραθεµάτων που σας δίνονται, να 
αναφερθείτε στα πρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος µετά τους βαλκανικούς πολέµους. 
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2. ∆ε µπορεί να συνδυαστεί µε την Ιστορία γενικής παιδείας της Γ΄ Λυκείου γιατί το βιβλίο που είναι σε 
χρήση δεν κάνει καµία σχετική αναφορά σε ανάλογα θέµατα. 

 
επιπλέον δραστηριότητες 
Περιηγηθείτε στο Μουσείο Καπνού του ∆ήµου Καβάλας (εδώ: http://www.tobaccomuseum.gr/) 
 
σηµ. Οι φωτογραφίες και το κείµενο είναι από το: Σταύρος Χ. Σταυρίδης & Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης (2009), 

Ιστορία του καπνεργατικού κινήµατος ∆ράµας (1840-1940), ∆ράµα: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας 
 

 
Σχόλιο για τον τρόπο αξιοποίησης 

 
Η πρόταση δε δοκιµάστηκε διδακτικά, επειδή είχαν ήδη διδαχτεί τα σχετικά κεφάλαια του βιβλίου Ιστορίας 

θεωρητικής κατεύθυνσης. Το κείµενο χρησιµοποιήθηκε σε επαναληπτικό διαγώνισµα τετραµήνου. Συγκεκριµένα 
δόθηκε ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ Β1  
Με βάση το παρακάτω κείµενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στα πρώτα βήµατα του 

εργατικού κινήµατος µετά τους βαλκανικούς πολέµους. 
 
Στο 2ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας σιγαροποιών και καπνεργατών Ελλάδας αποφάσισαν να πάρουν µέρος οι 

τσιγαράδες και οι καπνεργάτες της ∆ράµας. Για πρώτη φορά οι τσιγαράδες και οι καπνεργάτες της ∆ράµας 
συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις πανελλήνιας κλίµακας για τόσο µεγάλης σπουδαιότητας ζητήµατα. Αποφασίστηκε 
να σταλούν σε αυτό το συνέδριο τα πιο καλά στελέχη της οργάνωσης των καπνεργατών και των τσιγαράδων λόγω 
της µεγάλης σηµασίας του συνεδρίου, αλλά ταυτόχρονα και για να έλθουν σε επαφή µε άλλους συνδικαλιστικούς 
παράγοντες και να διαµορφώσουν γνώµη για τη γενικότερη συνδικαλιστική κίνηση σε ολόκληρη την Ελλάδα. (…) 

Με τη νέα κατάσταση που διαµορφώθηκε, οι καπνεργατικές οργανώσεις όλης της χώρας αποφάσισαν να 
συγκαλέσουν Πανελλήνιο Συνέδριο καπνεργατικών οργανώσεων στη Θεσσαλονίκη. Το 1ο Παγκαπνεργατικό 
Συνέδριο της Θεσσαλονίκης έγινε το 1919 και έλαβαν µέρος αντιπρόσωποι από όλα τα διαµερίσµατα της Ελλάδας. 
Στο συνέδριο µεταξύ των άλλων αποφασίστηκε η ίδρυση καπνεργατικής οµοσπονδίας µε τον τίτλο «Καπνεργατική 
Οµοσπονδία Ελλάδος» (ΚΟΕ), έναν χρόνο µετά την ίδρυση το 1918 της «Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος» (ΓΣΕΕ). 

Σταύρος Χ. Σταυρίδης & Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης (2009), Ιστορία του καπνεργατικού κινήµατος ∆ράµας 
(1840-1940), ∆ράµα: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας, σελ. 24-25 

(Μονάδες 50) 
 

 
Τα κείµενα «λειτούργησαν» καλά και ο «τοπικός» χαρακτήρας τους δε δηµιούργησε προβλήµατα. Σε 

συζήτηση µε το υποθετικό ερώτηµα αν υπάρχει περίπτωση να δοθούν κείµενα «τοπικού» χαρακτήρα φάνηκε ότι 
κάτι τέτοιο δεν έχει σηµασία για τον τρόπο απάντησης και βέβαια είναι ανοιχτή η περίπτωση να δοθεί και τέτοιο 
ιστορικό κείµενο. 

Το αξιοσηµείωτο που ακούστηκε µέσα στην τάξη ήταν ότι «µαθαίνουµε τόσα, αλλά δεν ξέρουµε τίποτα για 
τον τόπο µας». 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Βασίλης Συµεωνίδης 
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8. η οκτάωρη εργασία 
 
Κείµενο Παράλληλα, σε πολιτικό επίπεδο συνεχίστηκαν αποφασιστικά από τις κυβερνήσεις Βενιζέλου οι 

µεταρρυθµίσεις που είχαν αρχίσει πριν από το 1912. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίστηκαν τα εργατικά σωµατεία, 
θεσπίστηκαν µέτρα για την ασφάλιση των εργαζοµένων και την καθιέρωση της οκτάωρης εργασίας και ιδρύθηκαν 
αγροτικοί συνεταιρισµοί (Λούβη Ευ. – Ξιφαράς ∆.Χρ., Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 
2010, σ. 88). 

 
Πρώτος άξονας ανάλυσης - Παράλληλα κείµενα για ασφάλιση των εργαζοµένων 
1) Ανάµεσα στα µέτρα της κυβέρνησης Βενιζέλου το 1911 ήταν και η καθιέρωση κανονισµών εργασίας σε 

βιοτεχνίες και βιοµηχανίες (Μαργαρίτης Γ. – Αγέλης Α. – Ανδριώτης Ν. – ∆ετοράκης Θ. – Φωτιάδης Κ., Θέµατα 
Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου (Θεωρητική Κατεύθυνση), ΟΕ∆Β, Αθήνα 2010, σ. 91). 

2) Το 1911 ψηφίστηκε ο νόµος Γ>Λ∆΄ «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας». 
Με το άρθρο 2 του νόµου αυτού οριζόταν ότι «µε ειδικά Β. ∆/τα που θα εκδίδονται µετά από πρόταση του Ανώτατου 
Συµβουλίου Εργασίας, θα ορίζονται κάθε φορά για κάθε βιοµηχανική επιχείρηση οι ώρες εργασίας και διακοπής για 
ανάπαυση, ανάλογα µε τη φύση της» (Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις Ακάδηµος Α.Ε., τόµος 25ος, 
Μόσχα-Αθήνα 1981, σ. 271). 

Ερώτηση Σε ποια µεταρρύθµιση που επισηµαίνεται στο κείµενο του διδακτικού βιβλίου αναφέρονται τα δύο 
παράλληλα κείµενα και πότε έγινε αυτή; 

 
∆εύτερος άξονας ανάλυσης - Παράλληλα κείµενα για την καθιέρωση του 8ωρου 
1) Η καθιέρωση του 8ωρου στη Γαλλία. 1919: Θεσµοθετείται το 8ωρο, η ανώτατη διάρκεια εργασίας σε 8 

ώρες την ηµέρα και σε 48 ώρα την εβδοµάδα (Κασιµάτη Ρ. – Παπαϊωάννου Μ. – Γεωργούλας Στρ. – Πράνταλος Ι., 
Κοινωνιολογία Γ΄ Γενικού Λυκείου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 2010, πηγή σ. 110). 

2) Η καθιέρωση του 8ωρου στην Ελλάδα. Το έτος 1920 ψηφίστηκε ο Ν. 2269 «περί κυρώσεως της 
συµβάσεως της ∆ιεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της Ουάσιγκτον “ περί περιορισµού των ωρών εργασίας εις τας 
βιοµηχανικάς επιχειρήσεις εις 8 καθ’ ηµέραν και 48 εβδοµαδιαίως”»…Με βάση αυτά εκδόθηκε το Π.∆/µα της 
27.6/4.7.1932 «περί κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Μεγάλη 
Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις Ακάδηµος Α.Ε., τόµος 25ος, Μόσχα-Αθήνα 1981, σ. 271). 

3) Η εφαρµογή του 8ωρου στη ∆ράµα. 3α) 
Κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόµου έγινε µια µεγάλη 

συγκέντρωση µέσα στον περίβολο και µπροστά στο κτίριο της Νοµαρχίας, όπου συµµετείχαν και γυναικόπαιδα. Αιτία 
της συγκέντρωσης ήταν η απαίτηση των καπνεµπόρων να εφαρµόσουν εργασία 9 ωρών και να καταργήσουν το 8ωρο, 
εκµεταλλευόµενοι τις πολλαπλές ανάγκες και την εξαθλίωση των καπνεργατών µετά από την απόλυσή τους από το 
Στρατό και την επιστροφή τους από τη Μικρά Ασία (Σταυρίδης Στ.Χ. – Γεωργιάδης Ν.Θ., Ιστορία του καπνεργατικού 
κινήµατος ∆ράµας (1840-1940), έκδοση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆ράµας, ∆ράµα 2009, σσ. 25-26). 3β) Στις 11 
του Μάη 1928 γενική συνέλευση της Πανεργατικής Ένωσης ∆ράµας κατήγγειλε µε ψήφισµά της την ασκούµενη 
τροµοκρατία και ζητούσε: µεροκάµατα σύµφωνα µε το κόστος ζωής, γενική εφαρµογή του 8ωρου για τους ενηλίκους 
και του 6ωρου για τους ανηλίκους…(ό.π., σ. 134). 3γ) Στις 21 του Ιούλη 1929 έγινε τακτική γενική συνέλευση των 
οικοδόµων ∆ράµας µε προϊστάµενο τον ∆ηµητριάδη στο προαύλιο της Πανεργατικής Ένωσης ∆ράµας και τα αιτήµατα 
ήταν: πιστή εφαρµογή του 8ωρου, απαγόρευση της υπερωρίας…( ό.π., σ. 138). 3δ) Την 28η Αυγούστου 1929 300 
οικοδόµοι της ∆ράµας συνήλθαν σε γενική συνέλευση µε βασικό θέµα την καταπάτηση του 8ωρου από τους εργοδότες 
µε την ενίσχυση των αρχών, οι οποίες τροµοκρατούσαν τους εργάτες και απειλούσαν µε εξορία τους συνδικαλιστές 
τους (ό.π., σ. 139). 

Ερωτήσεις Πότε εναρµονίστηκε η εργατική νοµοθεσία της Ελλάδας µε την αντίστοιχη της Γαλλίας και των 
ΗΠΑ και τι προέβλεπε για το ωράριο εργασίας; Πότε, πώς και µε ποιον τρόπο επιχειρήθηκε η καταπάτηση του 
νόµου για το 8ωρο των καπνεργατών στη ∆ράµα (κείµενο 3α); Παρά τη θέσπιση του 8ωρου στην Ελλάδα, ποια 
είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται στα κείµενα 3β, 3γ και 3δ και ποια η στάση των εργατών και συγκεκριµένα 
των οικοδόµων της ∆ράµας σε αυτή; 

 
Τρίτος άξονας ανάλυσης - Σύνδεση µε την επικαιρότητα 
Ερώτηση Με βάση τα κείµενα 3α-δ, τα οποία αναφέρονται στο εργασιακό καθεστώς που επικρατούσε στη 

∆ράµα πριν από αρκετές δεκαετίες, να αναζητήσετε ιστορικές αναλογίες µε την παρούσα κατάσταση στην πόλη µας 
(πιθανή αύξηση ωραρίου από τις 7 στις 8 ώρες την ηµέρα στο δηµόσιο τοµέα, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, 
µείωση των µισθών των εργαζοµένων υπό την πίεση απολύσεων και των υψηλών ποσοστών ανεργίας, απεργιακές 
κινητοποιήσεις εργαζοµένων για τη διατήρηση των κεκτηµένων δικαιωµάτων τους). 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Νίκος Γεωργιάδης 
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9. η εξέγερση της ∆ράµας το 1941 
 
    Η Εξέγερση της ∆ράµας στις 29 του Σεπτέµβρη 1941, όταν οµάδες ανταρτών των κατοίκων της 

∆ράµας και χωριών της περιοχής µας επιτέθηκαν σε κοινοτικά καταστήµατα και αστυνοµικούς σταθµούς 
των βουλγαρικών δυνάµεων κατοχής, ήταν το πρώτο στην Ελλάδα και το δεύτερο στην Ευρώπη οργανωµένο 
κίνηµα κατά του Άξονα, αλλά ο δραµινός λαός πλήρωσε µε το αίµα του τον ηρωισµό αυτών των πρωτοπόρων 
αντιστασιακών. 

 
Κείµενα από σχολικά εγχειρίδια  
1) Τον Ιούνιο του 1941, γερµανικές δυνάµεις επιτέθηκαν στη Σοβιετική Ένωση φτάνοντας σε λίγες εβδοµάδες 

στα περίχωρα του Λένινγκραντ (σηµερινή Αγία Πετρούπολη) και της πρωτεύουσας Μόσχας (Λούβη Ευ. – Ξιφαράς 
∆.Χρ., Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 2010, σ. 127). 

2) Στην Α. Μακεδονία, η πολιτική εκβουλγαρισµού που επιχείρησαν να εφαρµόσουν οι Βούλγαροι φασίστες 
προκάλεσε εξέγερση των Ελλήνων η οποία αντιµετωπίστηκε µε µαζικές εκτελέσεις (Λούβη – Ξιφαράς, ό.π., σ. 132). 

3) (Η γερµανική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση) αντανακλούσε την αντίληψη για την ανάγκη εξασφάλισης 
«ζωτικού χώρου», εξυπηρετούσε όµως και τα προπαγανδιστικά συνθήµατα του ναζιστικού καθεστώτος κατά του 
διεθνούς κοµµουνισµού  [Κολιόπουλος Ι. – Σβολόπουλος Κ. – Χατζηβασιλείου Ευ. – Νηµάς Θ. – Χελιώτη-
Σχολινάκη Χ., Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου (από το 1815 έως σήµερα), Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου 
και ∆΄ Τάξη Εσπερινού Λυκείου Γενικής Παιδείας, ΟΕ∆Β, Αθήνα 2010, σ. 117]. 

4) Εξοντώνονται από τους Βουλγάρους 5.016 κάτοικοι της ∆ράµας, του ∆οξάτου και των χωριών της περιοχής 
(Κολιόπουλος – Σβολόπουλος – Χατζηβασιλείου – Νηµάς – Χελιώτη-Σχολινάκη, ό.π., σ. 125). 

 
Παράλληλα κείµενα για την Εξέγερση της ∆ράµας 
α) Η Εξέγερση της ∆ράµας το Σεπτέµβρη του 1941 εντάσσεται στα πλαίσια της απόφασης -στα τέλη του Ιούνη 

του 1941- του Γραφείου Μακεδονίας-Θράκης (Μακεδονικό Γραφείο) του ΚΚΕ για αντίσταση στη Μακεδονία. Η 
απόφαση αυτή αποσκοπούσε στην οργάνωση αντίστασης κατά των ξένων κατακτητών -Γερµανών, Ιταλών και 
Βουλγάρων- αλλά και στην παροχή έµµεσης βοήθειας στη Σοβιετική Ένωση που είχε δεχτεί επίθεση από τη Γερµανία 
στις 22 του Ιούνη 1941 [Γεωργιάδης Ν.Θ., Οι αγώνες της Αριστεράς στην περιοχή της ∆ράµας (1941-1949), ∆ράµα 
2006, σσ. 19-20]. 

β) Το βράδυ της 28ης του Σεπτέµβρη 1941 η ανατίναξη του εργοστασίου ηλεκτροφωτισµού του Χατζόπουλου 
κοντά στον Αρκαδικό από τον Σαµψών Κανετίδη, ηλεκτροτεχνίτη του εργοστασίου, ήταν το σύνθηµα για την έναρξη 
των επιχειρήσεων των ανταρτών. Επίσης, οµάδα ανταρτών µε αρχηγό τον Πέτρο Παστουρµατζή (Κίτσο) επιτέθηκε σε 
αποθήκες του βουλγαρικού στρατού, στο στρατόπεδο του Σώµατος Εφοδιασµού Πολέµου, και στο Σιδηροδροµικό 
Σταθµό της ∆ράµας. Οι επιθέσεις αυτές απέτυχαν λόγω της µικρής αριθµητικής δύναµης αλλά και της έλλειψης 
οργάνωσης των ανταρτών. Παράλληλα, στις 28 και 29 του Σεπτέµβρη αντάρτικες οµάδες επιτέθηκαν σε σταθµούς 
χωροφυλακής, κοινοτικά καταστήµατα και γέφυρες σκοτώνοντας Βούλγαρους χωροφύλακες, προέδρους κοινοτήτων 
αλλά και Έλληνες συνεργάτες τους σε χωριά του Νοµού ∆ράµας (Γεωργιάδης, ό.π., σ. 22). 

γ) Από την 29η του Σεπτέµβρη, οι Βούλγαροι προέβησαν σε µαζικές συλλήψεις και εκτελέσεις στη ∆ράµα και σε 
χωριά του Νοµού, όπως επίσης και στις πρωτεύουσες και σε χωριά των Νοµών Σερρών και Καβάλας. Συνολικά τα 
θύµατα από τις σφαγές των Βουλγάρων ήταν 2.140, 1.547 θύµατα στο Νοµό ∆ράµας, 483 θύµατα στο Νοµό Σερρών 
και 110 θύµατα στο Νοµό Καβάλας [Γεωργιάδης, ό.π., σ. 23. –πρβλ. Πασχαλίδης ∆. – Χατζηαναστασίου Τ., Τα 
γεγονότα της ∆ράµας (Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1941). Εξέγερση ή προβοκάτσια; ∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. ∆ήµου ∆ράµας, 
∆ράµα 2003, σ. 308]. 

 
Ερωτήσεις  
1) Με ποιο γεγονός του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου συνδέεται άµεσα η Εξέγερση της ∆ράµας και γιατί; (βλ. 

κείµενα 1, 3 και α) 
2) Να εντοπίσετε στο χάρτη της πόλης της ∆ράµας τα σηµεία κρούσης των Ελλήνων ανταρτών κατά τη 

διάρκεια της Εξέγερσης της ∆ράµας (τη νύχτα της 28ης προς την 29η Σεπτεµβρίου 1941). Γιατί νοµίζετε ότι 
επιλέχτηκαν οι συγκεκριµένοι στόχοι στην πόλη µας; (βλ. κείµενο β) 

3) Να συγκρίνετε τους αριθµούς των θυµάτων που παραδίδουν οι πηγές (βλ. κείµενα 2, 4 και γ). Αφού 
ανατρέξετε στο βιβλίο των Πασχαλίδη ∆. και Χατζηαναστασίου Τ. σσ. 359-412 να προσδιορίσετε τον τόπο 
εκτέλεσης των θυµάτων της πόλης της ∆ράµας κατά τη διάρκεια των βουλγαρικών αντιποίνων. 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Νίκος Γεωργιάδης 
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10. η τρίτη βουλγαρική κατοχή 1941-44 
 
«Η κατάληψη της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 Η βουλγαρική εισβολή στην ανατ. Μακεδονία και τη ∆. Θράκη αποφασίστηκε στις 18 Απριλίου 1941. Η 
εισβολή άρχισε στις 20 Απριλίου 1941 και ήδη την εποµένη η 2η βουλγαρική Συνοριακή Ταξιαρχία κατέλαβε τη ∆ράµα 
(όπου και εγκαταστάθηκε το επιτελείο της). Το κατεχόµενο ελληνικό έδαφος […] περιλάµβανε τους νοµούς Σερρών, 
∆ράµας, Καβάλας και Ροδόπης και ένα µέρος του νοµού Έβρου. […] Η Βουλγαρία θεώρησε εξ αρχής την 
εγκατάστασή της στην περιοχή ως οριστική […] Κύριος και άµεσος στόχος της βουλγαρικής πολιτικής στην 
κατεχόµενη περιοχή ήταν η πλήρης ενσωµάτωσή της στο βουλγαρικό κράτος, διοικητικά, εκκλησιαστικά, εκπαιδευτικά, 
πληθυσµιακά, οικονοµικά».  
Ξ. Κοτζαγεώργη – Γ. Καζαµίας, «Η βουλγαρική κατοχή στο Ν. ∆ράµας (1941-1944) και οι συνέπειές της στον 
ελληνικό πληθυσµό», στο Η ∆ΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ, Β΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, Β2,σσ. 733-35.   
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
• Είχαµε γερµανική κατοχή σε Ανατ. Μακεδονία και ∆. Θράκη; 
• Επρόκειτο για κατοχή ή βίαιη προσάρτηση; Γνωρίζετε τη διαφορά; 
• Τι σηµαίνει εκβουλγαρισµός (ή βουλγαροποίηση); Τι φαντάζεστε ότι έκαναν οι βουλγαρικές αρχές 

κατοχής για να εκβουλγαρίσουν την περιοχή; Σε ποιους τοµείς έδρασαν; Ποιες οµάδες πληθυσµού 
βρέθηκαν στο στόχαστρο; 

«βουλγαροποίηση» 
• µέτρα κατάργησης κάθε εθνικής και θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά και σκληρότατα µέτρα εξόντωσης 
του ελληνισµού: 
• Κατάλυση του ελληνικού κράτους σε όλες του τις εκδηλώσεις (∆ιοίκηση, Εκκλησία, Παιδεία...). 
• Ανάληψη της δηµόσιας και ιδιωτικής οικονοµικής ζωής από βουλγαρικό κράτος και Βούλγαρους ιδιώτες 
(αναγκαστικός συνεταιρισµός, απαγόρευση άσκησης επαγγελµάτων...). 
• Αποδυνάµωση του ελληνικού στοιχείου µε την αποµάκρυνση των στηριγµάτων του, πνευµατικών, 
κοινωνικών, ηθικών, απελάσεις, στρατολόγηση και απαγωγή των ανδρών µακριά από τις εστίες τους (οµηρία, 
«τάγµατα εργασίας»). 
• «Βουλγαροποίηση» του ελληνικού στοιχείου, µε την υποχρέωση έκδοσης βουλγαρικής ταυτότητας, πίεση για 
δήλωση βουλγαρικής εθνικότητας, υποχρεωτική χρήση βουλγαρικής γλώσσας σε όλες τις εκδηλώσεις της ιδιωτικής και 
δηµόσιας ζωής  
•  Οικονοµική αφαίµαξη του ελληνικού στοιχείου µε την επιβαλλόµενη ανεργία, τη βαριά φορολογία, τον 
αναγκαστικό δανεισµό από το βουλγαρικό ∆ηµόσιο, τις αρπαγές 
• Τροµοκράτηση, βιαιοπραγίες, απαγορεύσεις, εξαθλίωση των λαϊκών τάξεων, κυρίως µε τους περιορισµούς 
στη διατροφή, το νερό, το φωτισµό. 
• ∆ηµογραφική αραίωση του τόπου, καθώς µε τις διάφορες πιέσεις προωθούνταν η εκούσια ή ακούσια 
µετανάστευση των Ελλήνων κατοίκων του. 
• Αλλοίωση της εθνολογικής σύνθεσης µε τον εποικισµό µε Βούλγαρους εθελοντές εποίκους. 

(Κατερίνα Tσέκου, Οι επιδιώξεις των Βούλγαρων στη Μακεδονία, Καθηµερινή 01-08-10) 
 

Ερωτήσεις 
• Γιατί θεωρείτε ότι οι Βούλγαροι επέδειξαν τέτοια σκληρότητα και πείσµα στον εκβουλγαρισµό της 
περιοχής; 
• Θεωρείτε ότι όλα αυτά δείχνουν τη βαρβαρότητα του συγκεκριµένου λαού ή ότι έτσι κάνουν όλοι οι 
κατακτητές; Πρέπει να διαχωρίσουµε το λαό από το κράτος; 
• Θεωρείτε ότι είναι σηµαντικό οι νεότερες γενιές να γνωρίζουν τα γεγονότα αυτά; Πρέπει να καλλιεργείται 
η συλλογική µνήµη; 
• (Να θυµόµαστε ή να ξεχνάµε;) Πρέπει η µνήµη των γεγονότων να επηρεάζει τη σχέση των σύγχρονων µε 
τη γείτονα χώρα;  
• (Και µια πιο προβοκατόρικη ερώτηση) Μας πειράζει όταν µας λένε «Βούλγαρους» οι Αθηναίοι; Γιατί; 
 
Οι ερωτήσεις προέκυψαν από τη µελέτη της εργασίας: Ξ. Κοτζαγεώργη (σε συνεργασία µε τον Τ. 
Χατζηαναστασίου), ««Φιλία; Ναι. Να συγχωρήσουµε; Ναι. Να ξεχάσουµε; Όχι». Προσωπική και συλλογική µνήµη 
από εµπειρίες της βουλγαρικής κατοχής στην Ανατ. Μακεδονία (1941-1944)», στο Η ∆ΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ, Γ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, Γ2, σσ. 589-609.   

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Έλσα Σκλαβάκη 
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11. ∆ραµινό Θέατρο 
 
(∆ιδακτικός;) Στόχος/ σκοπός 
Σκοπός αυτής της έρευνας- εργασίας είναι η καταγραφή αρχικά και στην συνέχεια η ανάλυση και η εξαγωγή 

συµπερασµάτων από την θεατρική δραστηριότητα στην ∆ράµα.  
Τα κέρδη µιας τέτοιας έρευνας είναι πολλαπλά:  
Πρώτον, ο δραµινός συνειδητοποιεί ότι η περιφρονηµένη από τον ίδιο πόλη του είχε κάποτε και θεατρική 

κίνηση, εισαγόµενη κι εγχώρια.  
∆εύτερον συνδέει την κίνηση αυτή µε την ελληνική ιστορία τού θεάτρου και µπορεί (ή µάλλον είναι 

αναγκασµένος) να µάθει πράγµατα για το ελληνικό θέατρο, ου µην και για το ξένο.  
Παράλληλα αυτή η ανάλυση θα µας κάνει γνωστές όψεις της γενικότερης Ιστορίας της πόλης, τού Νοµού 

και της περιοχής, καθώς το θέατρο ειδικά, ως τέχνη οµαδική, εξαρτάται (σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι άλλες 
τέχνες) από τις κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές συνθήκες. Για παράδειγµα, στην εποχή που θα εξετάσουµε θα 
δούµε ότι το ρεπερτόριο σχετίζεται πολλές φορές άµεσα µε τα γεγονότα του β παγκοσµίου πολέµου, της Κατοχής 
και του εµφυλίου πολέµου, ενώ θα διαπιστώσουµε και προβλήµατα αδιανόητα στις µέρες µας: τον ρόλο της 
λογοκρισίας ή τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας, που επηρεάζουν όπως είναι φυσικό το θέατρο. 

Τέλος θα προβληµατιστούµε για ζητήµατα που χρονίζουν, προβλήµατα που διαιωνίζονται, όπως είναι η 
έλλειψη θεατρικών αιθουσών, παρατηρώντας πού παίζουν οι επαγγελµατικοί και ερασιτεχνικοί θίασοι. 

 
∆ιδακτική προσέγγιση 
Πρέπει να ορίσουµε επακριβώς το αντικείµενο της έρευνας και το χρονικό πλαίσιο στο οποίο την 

τοποθετούµε: π.χ το θέατρο στην ∆ράµα τα έτη 1945- 1949. Με ποια κριτήρια επιλέγω αυτό το διάστηµα; Θα 
ασχοληθώ µε το επαγγελµατικό ή το ερασιτεχνικό θέατρο; Με δραµινές ή µε εισαγόµενες παραστάσεις; Θα 
συµπεριλάβω τον Καραγκιόζη; Ίσως στην πορεία αντιληφθώ ότι το υλικό είναι πολύ µεγάλο και περιοριστώ στην 
εξέταση λιγότερων ετών ή στην εξέταση της δραστηριότητας ενός και µόνο θιάσου, αφού οι επαγγελµατικοί θίασοι 
τότε εγκαθίσταντο στην ∆ράµα για αρκετές µέρες (από τρεις ως τριάντα). 

 
Μέσα διδασκαλίας- υλικά- προϋποθέσεις 
Στην παρουσίαση της έρευνας θα ήταν υπέροχο αν ανακαλύπταµε φωτογραφίες και να τις δείχναµε στην 

οθόνη. ∆εν είµαι φανατικός της προβολής κάποιου πίνακα την ώρα της «διάλεξης». Η διάλεξη, που αναπόφευκτα 
θα γίνει, µπορεί είτε να µοιραστεί σε αρκετά παιδιά- παρουσιαστές, είτε να ποικιλθεί µε ανάγνωση αποσπασµάτων 
θεατρικών έργων που είχαν παιχτεί τότε. Το τελευταίο θα συγκινήσει τόσο τους µαθητές- ερευνητές όσο και το 
κοινό. Ακόµα µπορούµε να δούµε αποσπάσµατα από ταινίες µε θέµα τους περιπλανώµενους θιάσους (Θίασος 
Αγγελόπουλου) ή τους καραγκιοζοπαίχτες (∆ραπέτης Ξανθόπουλου) ή να βρούµε λογοτεχνικά έργα µε παρόµοια 
θέµατα (Θεοτοκά ∆αιµόνιο, Βλαχογιάννη «Της τέχνης τα φαρµάκια», κλπ) 

 
Αναλυτική περιγραφή επιµέρους βηµάτων έρευνας:  
1) Ρωτάµε τον εαυτό µας, συγγενείς, φίλους, γνωστούς µελετητές της δραµινής Ιστορίας 
2) Ψάχνουµε στην σχολική, την δηµόσια βιβλιοθήκη της ∆ράµας και στα βιβλιοπωλεία. ∆ιαπιστώνοντας ότι 

το υλικό είναι πενιχρό, ερευνούµε και τις βιβλιοθήκες γειτονικών πόλεων (Σέρρες- βιβλίο Τζανακάρη). 
3) Ψάχνουµε τις εφηµερίδες της εποχής. Η εµπειρία µου λέει πως αυτή είναι η σηµαντικότερη πηγή 

πληροφοριών. 
4) Ανατρέχουµε σε αντίστοιχες εργασίες για το θέατρο σε επαρχιακές πόλεις. Μπορεί να µας βοηθήσει η 

µεθοδολογία τους ή να βρούµε οµοιότητες µε την θεατρική δραστηριότητα στην ∆ράµα. 
5) Τα συµπεράσµατα θα αφορούν το ρεπερτόριο, το είδος των θεατρικών έργων που ανέβαιναν τότε, τους 

χώρους των παραστάσεων, την τότε σχέση τού θεάτρου µε τον κινηµατογράφο, κλπ 
 
∆ραστηριότητες µαθητών 
Οι µαθητές καλό είναι να χωριστούν σε οµάδες, που η κάθε µια θα αναλάβει έναν τοµέα έρευνας, όλες όµως 

θα περάσουν από τον τοµέα της αποδελτίωσης των πρωτογενών πηγών. 
Ενδέχεται να γίνουν και ηθοποιοί ή καραγκιοζοπαίχτες ή, όπως µού είπε η φίλη µου η Λίνα, να γράψουµε 

ένα διήγηµα εµπνευσµένο από την ασπρόµαυρη εκείνη εποχή. 
 
Βιβλιογραφία:  
Εφηµερίδα Θάρρος, ∆ράµα 1946- 1949 
Συλλογικό: Γυµνάσιο Αρρένων ∆ράµας Το σχολείο- η ιστορία- οι άνθρωποι, ∆ράµα 2009 
Βασίλη Τζανακάρη: Εικονογραφηµένη ιστορία των Σερρών, Το θέατρο και ο κινηµατογράφος 3 τµ, έκδοση 

περιοδικού Γιατί, Σέρρες 2003 
Γιώργου Καφταντζή: Θέατρο στα βουνά της ∆. Μακεδονίας τον καιρό της Κατοχής, εκδόσεις τού περιοδικού 

Γιατί, Σέρρες 1990. 
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∆ηµήτρη Πασχαλίδη- Τάσου Χατζηαναστασίου, Τα γεγονότα της ∆ράµας, Σεπτέµβριος- Οκτώβριος 1941, 
εξέγερση ή προβοκάτσια;, ∆ράµα 2003 

∆ιαδικτυακή βάση δεδοµένων τού Τµήµατος θεάτρου τού ΑΠΘ www.thea.auth.gr/gba,. 
Νικηφόρος Παπανδρέου: «Ζητούµενα της έρευνας για τη θεατρική ιστορία της Θεσσαλονίκης», στο: Ιωσήφ 

Βιβιλάκης (επιµέλεια) Το ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ο αιώνα, Πρακτικά α΄ πανελληνίου θεατρολογικού 
συνεδρίου, Τµήµα θεατρικών σπουδών πανεπιστηµίου Αθηνών, ERGO Αθήνα 2002, σ. 245- 252 

Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισµός ή παράδοση; Το θέατρο πρόζας στην Αθήνα του Μεσοπολέµου, Μεταίχµιο, 
Αθήνα 2004 

Μανώλης Σειραγάκης, Το ελαφρό µουσικό θέατρο στη Μεσοπολεµική Αθήνα, (δύο τόµοι), Καστανιώτης, 
Αθήνα 2009 

Πλάτων Μαυροµούστακος, Το θέατρο στην Ελλάδα 1940- 2000. Μια επισκόπηση, Καστανιώτης, Αθήνα 2005 
Θόδωρος Έξαρχος, Έλληνες ηθοποιοί ‘αναζητώντας τις ρίζες’, ∆ωδώνη, Αθήνα- Γιάννενα 1996. 
Άλκης Θρύλος, Το ελληνικό θέατρο, τµ 3, Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1978 
 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Ηρακλής Χατζηιωαννίδης 
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