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Περίληψη 
Η τοπική ιστορία επικεντρώνεται σε έργα και γεγονότα που έχουν σχέση µε τον τόπο και τους 
ανθρώπους µιας περιοχής. Στο χώρο της εκπαίδευσης η διερεύνηση από τους µαθητές ενός 
θέµατος τοπικής ιστορίας ελκύει τη δηµιουργική περιέργειά τους, προάγει την πρωτοβουλία 
και τη συνεργασία, αναδεικνύει τη σχέση του παρελθόντος µε το παρόν, σφυρηλατεί τους 
δεσµούς µε την τοπική κοινωνία. Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και συνείδησης 
συνδέεται µε τη συνειδητοποίηση της δικής τους συµβολής στη διαµόρφωση του µέλλοντος, 
ιδίως σε περιόδους ανθρωπιστικής και οικονοµικής κρίσης. 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται µια µελέτη περίπτωσης τοπικής ιστορίας, η οποία 
αναφέρεται σε µια αποµακρυσµένη γεωγραφικά περιοχή της χώρας µας. Οι µαθητές του 
Γυµνασίου Γαρδικίου του Ν.Θεσπρωτίας (∆ήµος Σουλίου) σε συνεργασία µε τους 
εκπαιδευτικούς πραγµατεύονται το γεγονός της εκτέλεσης των 49 προκρίτων της Παραµυθιάς 
το 1943, από όπου η κωµόπολη χαρακτηρίζεται µαρτυρική. Ταυτόχρονα, µελετώντας 
παρόµοια γεγονότα στην εγγύτερη και ευρύτερη περιοχή κατανοούν την µέχρι τότε 
απόµακρη γενική ιστορία που αφορά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο. 

∆εδοµένου ότι η µεθοδολογία έρευνας της τοπικής ιστορίας επιβάλλει τη διαθεµατική 
και τη διεπιστηµονική προσέγγιση, αξιοποιούνται και συνδυάζονται γνώσεις από διαφορετικά 
γνωστικά πεδία, όπως είναι η ιστορία, η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, η γεωγραφία, η 
τέχνη, η πληροφορική. Συγχρόνως, είναι διάχυτες οι αρχές του εποικοδοµισµού, της 
ανακαλυπτικής και συνεργατικής µάθησης. Επιδιώκοντας τη διακριτική παρέµβαση των 
εκπαιδευτικών, την αυτενέργεια και τη συµµετοχική µάθηση των µαθητών, αλλά και τη 
σύνδεσή τους µε την κοινωνία η µέθοδος σχεδίου εργασίας (project) θεωρείται ενδεδειγµένη.  

Η επαφή µε τα τεκµήρια της ιστορίας του τόπου, όπως ηλεκτρονικές και 
βιβλιογραφικές πηγές, προφορικές µαρτυρίες, µνηµεία, τηλεοπτικά ντοκουµέντα, αρχειακά 
έγγραφα, φωτογραφίες, δίνει τη δυνατότητα να διεισδύσουν οι µαθητές στο παρελθόν µέσα 
από τον τόπο, τους ανθρώπους και τις δράσεις τους, ώστε να κατανοήσουν το παρόν και να 
διαµορφώσουν νέες στάσεις για το µέλλον. Η αξιοποίηση του ιστορικού πλούτου µιας 
αποµονωµένης περιοχής µε οργανωµένες παρεµβάσεις σχολείου και πολιτείας συµβάλλει σε 
µια ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. 
 
 
Εισαγωγή 
Σήµερα, περισσότερο ίσως από ό,τι στο παρελθόν, κρίνεται επιτακτική η συµβολή τη 
ιστορίας στη βαθύτερη κατανόηση της κοινωνίας µας και του εαυτού µας µέσα σ’ αυτήν. Η 
παρούσα εργασία σκοπεύει να καταδείξει την αξία της τοπικής ιστορίας ως ένα σχετικά νέο 
αντικείµενο στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως το πραγµατεύονται µαθητές και εκπαιδευτικοί 
µιας γεωγραφικά αποµακρυσµένης και ιστορικής περιοχής της πατρίδας µας, του ∆ήµου 
Σουλίου. Ο τόπος µας συνδέεται τόσο µε την αρχαιότητα, µιας και τον διασχίζουν δύο 
γνωστοί από τη µυθολογία ποταµοί, ο Κωκυτός και ο Αχέροντας, όσο µε τη βυζαντινή 
περίοδο, κατά την οποία έδρασε ο επίσκοπος Ευροίας και µετέπειτα πολιούχος της περιοχής, 
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ο Άγιος ∆ονάτος, αλλά και τη νεώτερη ελληνική ιστορία, που η δράση των Σουλιωτών 
σφράγισε, για να δοξαστεί από τη θυσία των 49 προκρίτων της Παραµυθιάς στη σύγχρονη 
εποχή. 

Έργα και γεγονότα που έχουν σχέση µε τον τόπο και τους ανθρώπους µιας περιοχής 
(Croix & Guyvarc’h 1990) ελκύουν τη δηµιουργική περιέργεια των µαθητών και πυροδοτούν 
το ερευνητικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. Αµφότεροι έχουν γίνει δέκτες γενικών και 
αόριστων πληροφοριών και γνώσεων του παρελθόντος. Αναµένεται όµως εκείνη η αφορµή 
που θα τους δοθεί, για να εντρυφήσουν σε µια µικροϊστορία, να την κατανοήσουν σε βάθος, 
να την αναδείξουν και να τη συµπληρώσουν διατηρώντας έτσι ζωντανές τις φωνές του 
παρελθόντος (Βαϊνά 1997). Παράλληλα, συνειδητά ή ασυνείδητα, δηµιουργείται οικειότητα 
µε το τοπικό ιστορικό περιβάλλον, προάγεται η κριτική και ιστορική σκέψη, συγκροτείται η 
ιστορική συνείδηση (∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Ιστορίας). 

Τα Προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων, που λαµβάνουν χώρα στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και υλοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, αποτελούν το 
έναυσµα για περαιτέρω ενασχόληση µε θέµατα τοπικής ιστορίας. Κατά συνέπεια, η ανάληψη 
και η οργάνωση ενός πολιτιστικού εκπαιδευτικού προγράµµατος µε θέµα την τοπική ιστορία 
και µε τίτλο «Μνήµες µαρτυρικές, φωνές ζωντανές της ιστορίας µας», που υλοποιείται στο 
Γυµνάσιο Γαρδικίου Νοµού Θεσπρωτίας κατά το σχολικό έτος 2014-2015 από τους µαθητές 
της Γ΄ Γυµνασίου, έχει ως αντικείµενο τη µαρτυρική κωµόπολη της Παραµυθιάς και την 
ευρύτερη περιοχή του Φαναρίου. Αναγκαίες θεωρούνται οι αναφορές και σε άλλα µαρτυρικά 
χωριά της Ηπείρου, όπως είναι η Μουσιωτίτσα Ιωαννίνων, οι Λιγκιάδες Ιωαννίνων, το 
Κοµµένο της Άρτας, συµπεριλαµβανοµένης και της πιο γνωστής µαρτυρικής αχαϊκής 
κωµόπολης των Καλαβρύτων. 

Η συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης µελετάται µε βάση τη µέθοδο του ερευνητικού 
σχεδίου εργασίας (µέθοδος project), η οποία ακολουθεί τις αρχές του εποικοδοµισµού και της 
ανακαλυπτικής µάθησης (θεωρίες µάθησης). Η εµπλοκή γνώσεων και δεξιοτήτων που 
σχετίζονται µε περισσότερα διδακτικά αντικείµενα συνάδει µε τη διαθεµατική προσέγγιση. 
 
 
Η παιδαγωγική διάσταση της µεθόδου του σχεδίου εργασίας (µέθοδος project) 
Η επιλογή της µεθόδου project επιβάλλεται σ’ ένα θέµα τοπικής ιστορίας, γιατί στηρίζεται 
στις αρχές της αυτενέργειας και της συµµετοχικής µάθησης, αφού αποτελεί «έναν τρόπο 
οµαδικής διδασκαλίας, στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διαδικασία 
διαµορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συµµετέχουν» (Frey 1999:9). Με τη 
συγκεκριµένη µέθοδο το αντικείµενο της εργασίας προέρχεται από τις ανάγκες, τα 
προβλήµατα και τις απορίες των µαθητών που προέρχονται από την καθηµερινή ζωή, από τις 
εµπειρίες και ανησυχίες της κοινωνίας στην οποία ζουν και ενσωµατώνονται (Χρυσαφίδης 
2000). Συνεπώς, οι µαθητές επικοινωνούν, συνεργάζονται, ενεργοποιούνται και 
κοινωνικοποιούνται απαλλαγµένοι από εγωκεντρισµό και ανταγωνιστική διάθεση τόσο στο 
σχολικό όσο και στον κοινωνικό τους χώρο. 

Στην παρούσα εργασία αξιοποιούνται και συνδυάζονται γνώσεις από διαφορετικά 
γνωστικά πεδία, όπως είναι η ιστορία, η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, η γεωγραφία, η 
πληροφορική, η τέχνη. Κατά συνέπεια, εφαρµόζονται δύο σύγχρονες µέθοδοι προσέγγισης 
της διδασκαλίας, η διεπιστηµονική και η διαθεµατική, που προσεγγίζουν ένα θέµα 
διδασκαλίας µέσα από ποικίλες οπτικές γωνίες. Στην περίπτωση της διεπιστηµονικής 
προσέγγισης εµπλέκονται περισσότεροι από ένας επιστηµονικοί κλάδοι µέσω της 
συνεργασίας των εκπαιδευτικών δίνοντας βάρος τόσο στο γνωστικό όσο στο αισθητικό και 
αξιακό επίπεδο. Η διαθεµατική προσέγγιση ενσωµατώνει τις ειδικές γνώσεις όλων των 
µαθητών σε µια ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης υπερβαίνοντας τα συµβατικά όρια που 
θέτουν τα επιµέρους µαθήµατα, γεγονός που συµβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της 
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προσωπικότητας και οδηγεί στη σφαιρική αντίληψη των ζητηµάτων της καθηµερινής ζωής 
(Ματσαγγούρας 2002, 2004).  

Η παιδαγωγική διάσταση της συγκεκριµένης µεθόδου κινείται στο πλαίσιο των 
γνωστικών θεωριών µάθησης και ιδιαίτερα του εποικοδοµισµού, καθώς η µάθηση θεωρείται 
στο πλαίσιο αυτό ως µια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης στηριγµένη σε 
προγενέστερες γνώσεις (ΕΑΙΤΥ 2010). Κατά τον Piaget (1966), εκφραστή αυτής της 
προσέγγισης, ο µαθητής πρέπει να µαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα, το 
οποίο δίνει ευκαιρίες στο µαθητή να αλληλεπιδρά µαζί του, αφού δηµιουργεί τη γνώση µόνος 
του ως ενεργητικό και όχι παθητικό υποκείµενο. Εξάλλου, η µάθηση είναι αποτελεσµατική, 
όταν ο µαθητής πειραµατίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει κάποιο νόηµα για τον 
ίδιο. Κάθε νέα γνώση προστίθεται στην προηγούµενη γνώση, η οποία αναπροσαρµόζεται και 
αναδοµείται (κονστρουκτιβισµός).  

Υπό το πρίσµα των θεωριών αυτών και ως προάγγελος των κοινωνικοπολιτισµικών 
θεωριών µάθησης, ο Bruner (1966) υποστηρίζει ότι ο µαθητής ανακαλύπτει τη γνώση, όταν 
πειραµατίζεται µε αυτή και καθοδηγείται κατάλληλα από τον εκπαιδευτικό (ανακαλυπτική 
µάθηση). Άρα, ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως εµψυχωτής, καθοδηγητής στις προσπάθειες, 
στις δοκιµές, στα προβλήµατα και στις τελικές αποφάσεις του µαθητή κατά την διάρκεια 
κατασκευής της γνώσης του. 

Εξάλλου, σύµφωνα µε τις κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες, η µάθηση συντελείται µέσα 
από την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συνεργασία των µαθητών, σε συγκεκριµένες πάντα 
επικοινωνιακές περιστάσεις και µέσω της εφαρµογής δραστηριοτήτων που 
πραγµατοποιούνται οµαδικά (συνεργατική µάθηση). Κυρίαρχο ρόλο διαδραµατίζει εδώ η 
γλώσσα. Οι θεωρίες αυτές µε κύριο εκφραστή τον Vygotsky (1978) στηρίζονται στην 
αποκαλούµενη ζώνη επικείµενης ανάπτυξης, που συγκροτεί ένα σύνολο γνώσεων 
κατασκευασµένων µέσα από δραστηριότητες µε τη βοήθεια του περιβάλλοντος. Συνεπώς, το 
περιβάλλον στο οποίο µαθαίνει ο µαθητής, το σχολείο και ο εκπαιδευτικός συνδράµουν στην 
«οικοδόµηση» της γνώσης (κοινωνικός εποικοδοµισµός) (Σολοµωνίδου 2006). 
 
 
Περιγραφή της εφαρµογής της µεθόδου του σχεδίου εργασίας (project) 
Στην παρούσα ενότητα περιγράφουµε αναλυτικά τη µέθοδο project που ακολουθείται από 26 
µαθητές Γ΄ Γυµνασίου µε τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών για την εκπόνηση ενός θέµατος 
τοπικής ιστορίας και απαρτίζεται από τέσσερα βασικά στάδια (Frey 1999· Χρυσαφίδης 
2000).  
Α΄ στάδιο: Επιλογή θέµατος – Αφόρµηση – Επιµέρους σκοποί 
Το θέµα µας αφορά τη µαρτυρική πόλη της Παραµυθιάς και άλλα µαρτυρικά χωριά. Η τελική 
διατύπωση του θέµατος έπειτα από συζήτηση έχει ως εξής: «Μνήµες µαρτυρικές, φωνές 
ζωντανές της ιστορίας µας».  

Ως πηγή αφόρµησης για το συγκεκριµένο θέµα λαµβάνεται υπόψη η άµεση εµπειρία 
των µαθητών από τις εκδηλώσεις του ∆ήµου Σουλίου τέλη Σεπτεµβρίου κάθε έτους προς τιµή 
των 49 εκτελεσθέντων προκρίτων της Παραµυθιάς την 29η Σεπτεµβρίου 1943. Το µνηµείο 
εκτελεσθέντων σε εµφανές µέρος της κωµόπολης και η καθιερωµένη αργία αποτελούν 
γνώριµα στοιχεία στους µαθητές αγνοώντας όµως τη σηµασία τους. 

Ως επιµέρους σκοποί για τη συγκεκριµένη εργασία τίθενται οι ακόλουθοι:  
α) να γνωρίσουν οι µαθητές σε βάθος το γεγονός της εκτέλεσης των προκρίτων µέσα από 
το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο και σε συσχετισµό µε άλλα παρόµοια περιστατικά, 
ειδικότερα στην Ήπειρο και γενικότερα στη χώρα µας,  

β) να αποκτήσουν δεξιότητες σε θέµατα µελέτης, συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας 
πληροφοριακού υλικού για ζητήµατα τοπικής ιστορίας,  



4 
 

γ) να καλλιεργήσουν την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία και τον 
αλληλοσεβασµό, 

δ) να προσεγγίσουν βιωµατικά το παρελθόν του τόπου τους και να ευαισθητοποιηθούν για 
το παρόν και το µέλλον της τοπικής ή ευρύτερης κοινωνίας. 

 
Β΄ στάδιο: Σχεδιασµός δραστηριοτήτων - Άξονες έρευνας 
Μετά από συζήτηση µαθητών και εκπαιδευτικών διαµορφώνονται οι άξονες µελέτης και 
έρευνας: α) η εξέταση της περιόδου του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου, β) η µελέτη και έρευνα της 
µαρτυρικής πόλης της Παραµυθιάς, γ) η µελέτη και ο συσχετισµός µε άλλους µαρτυρικούς 
τόπους της Ηπείρου και της Ελλάδας, δ) η προσέγγιση και κατανόηση των εννοιών 
«πόλεµος-ειρήνη». Οι 26 µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες µε βάση 
τα ενδιαφέροντά τους. Προσδιορίζονται οι βασικές πηγές πληροφόρησης, όπως βιβλία, 
διαδίκτυο, προφορικές µαρτυρίες, κινηµατογραφικά και τηλεοπτικά ντοκουµέντα, αρχειακά 
έγγραφα, φωτογραφίες, κτίρια, καθώς και οι τρόποι καταγραφής των δεδοµένων (τετράδιο, 
Word, USB, ηλεκτρονικό µέσο µε δυνατότητες φωτογράφισης, ηχογράφησης και 
βιντεοσκόπησης, οδηγός συνέντευξης). Συγχρόνως έτσι σχεδιάζονται οι σχετικές 
δραστηριότητες που θα πραγµατοποιήσουν οι µαθητές (Ασωνίτης & Παππάς 2006). 
 
Γ΄ στάδιο: Ανάπτυξη των αξόνων σε δραστηριότητες 
Η υλοποίηση του σχεδίου εργασίας τίθεται σε εφαρµογή µε ενδεχόµενες τροποποιήσεις. 
Κατά τη διάρκεια έξι µηνών και σε δύο ώρες εβδοµαδιαίως εκτός σχολικού ωραρίου 
πραγµατοποιούνται οι συναντήσεις των οµάδων µε την παρουσία των διδασκόντων, 
συζητιέται η πορεία των εργασιών και αντιµετωπίζονται οι δυσκολίες. Συγκεκριµένα,  
α) ο πρώτος άξονας της εργασίας, δηλαδή ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος, αποτελεί κοινό 
αντικείµενο εξέτασης όλων των οµάδων, καθώς µεταξύ της γενικής και της τοπικής 
ιστορίας υπάρχει «µια σχέση αµοιβαίων και αναγκαίων ανταλλαγών» (Λεοντσίνης 
χ.χ.:3). Η διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων του σχολικού βιβλίου Ιστορίας Γ΄ 
Γυµνασίου, η συζήτηση και η προβολή της ταινίας «Το αγόρι µε τις ριγέ πιτζάµες» 
(2008) του Mark Herman, βασισµένο στο οµώνυµο βιβλίο του John Boyne, είναι τα 
πρώτα ερεθίσµατα για προβληµατισµό και διερεύνηση (Ιστορία, Τέχνη, Γλώσσα). 
Ακολουθεί ο συσχετισµός της ταινίας µε το «Ηµερολόγιο της Άννας Φράνκ» (Anna 
Frank) που αναφέρεται στη ίδια περίοδο (Λογοτεχνία). Αναζητούν και καταγράφουν 
συνοπτικά τα αίτια, τους αντιπάλους, τις βασικές µάχες και τις συνέπειες του Β΄ 
Παγκοσµίου πολέµου σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (Γλώσσα, Ιστορία). 
Μελετώνται και αναλύονται ελληνικές λογοτεχνικές πηγές (Ψαθάς, Ελύτης) που 
περιλαµβάνονται στα σχολικά βιβλία (Λογοτεχνία, Γλώσσα), ερµηνεύουν 
γελοιογραφίες της περιόδου 1940-41 (υλικό για τη σχολική εορτή 28ης Οκτωβρίου), 
ενώ ταυτόχρονα ανακαλούνται στη µνήµη τους όσα γνωρίζουν ήδη για την εµπλοκή της 
Ελλάδας (ελληνοϊταλικός πόλεµος, κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση). 

β) Ο δεύτερος άξονας µελέτης και έρευνας όλων των οµάδων είναι η µαρτυρική 
Παραµυθιά και η ευρύτερη περιοχή. Αρχικά, παρακολουθούν µέσω διαδικτύου το 
ντοκιµαντέρ από την τηλεοπτική εκποµπή «Η µηχανή του χρόνου» που είναι 
αφιερωµένο στην Παραµυθιά και στα γεγονότα του 1943. Ακολουθεί συζήτηση και 
ανατροφοδότηση (Τέχνη, Ιστορία, Πληροφορική). Αναζητούν πληροφορίες για το 
γεγονός της εκτέλεσης των 49 προκρίτων της Παραµυθιάς τη 29η Σεπτεµβρίου 1943 
από προτεινόµενα βιβλία και το διαδίκτυο (Γλώσσα, Ιστορία, Πληροφορική). 
Συντάσσουν έναν σύντοµο οδηγό συνέντευξης βάσει του οποίου συλλέγουν, 
καταγράφουν και επεξεργάζονται πληροφοριακό υλικό από ηχογραφηµένες ή 
βιντεοσκοπηµένες προφορικές µαρτυρίες συγγενών των εκτελεσθέντων ή ανθρώπων 
που υπήρξαν αυτήκοοι των γεγονότων (Γλώσσα, Ιστορία). Επισκέπτονται τους χώρους 
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όπου διαδραµατίστηκαν τα γεγονότα της φυλάκισης των προκρίτων (παλιό ∆ηµοτικό 
σχολείο) και εκτέλεσής τους (σηµερινό µνηµείο) και καλούνται να συγκρίνουν το 
περιβάλλον σε παρόν-παρελθόν (Γεωγραφία). Συγκεντρώνουν φωτογραφικό υλικό µε 
επιτόπια φωτογράφιση των παραπάνω χώρων αλλά και παρατηρούν φωτογραφίες 
εκείνης της εποχής στο κτίριο που στεγάζει το Τοπικό Αρχείο (Γενικά Αρχεία του 
Κράτους) Παραµυθιάς (Ιστορία, Τέχνη) Αντλούν πληροφορίες από τον υπεύθυνο των 
ΓΑΚ και τη Σχολική Σύµβουλο Φιλολόγων Θεσπρωτίας για το συγκεκριµένο ζήτηµα. 

γ) Για την ανάπτυξη του τρίτου άξονα του σχεδίου εργασίας κάθε οµάδα αναλαµβάνει 
ενδεικτικά µια µαρτυρική περιοχή: Λιγκιάδες Ιωαννίνων, Μουσιωτίτσα Ιωαννίνων, 
Κοµµένο Άρτας, Καλάβρυτα Αχαΐας. Οι µαθητές κάθε οµάδας παρακολουθούν το 
αφιέρωµα της εκποµπής «Η µηχανή του χρόνου» στα µαρτυρικά χωριά της Ηπείρου, 
καθώς επίσης και στη µαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων. Συλλέγουν πληροφορίες από 
βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές πηγές. Ταξινοµούν στη γραµµή του χρόνου το κάθε 
γεγονός. Συγκρίνουν και καταγράφουν οµοιότητες και διαφορές. Επισκέπτονται τον 
τόπο της εκτέλεσης των κατοίκων στα Καλάβρυτα και το ∆ηµοτικό Μουσείο 
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώµατος (πρώην ∆ηµοτικό σχολείο), όπου φυλάκισαν τα 
γυναικόπαιδα, για να τα κάψουν χωρίς όµως επιτυχία. 

δ) Ο τέταρτος άξονας αφορά την προσέγγιση και κατανόηση των βασικών εννοιών, που 
υποβόσκουν στο συγκεκριµένο θέµα, «πόλεµος-ειρήνη» από όλες τις οµάδες. 
Περιγράφουν τις δύο έννοιες, καταγράφουν τις αιτίες, τις συνέπειες και τους τρόπους 
αποφυγής ή διατήρησης (Γλώσσα). Παρατηρώντας τον πίνακα του Πικάσο 
«Γκουέρνικα» εκφράζουν προβληµατισµούς (Γλώσσα, Τέχνη). Αναζητούν την έννοιά 
τους στον Πλάτωνα που κείµενά του περιλαµβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο 
«Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειµένων» της Γ΄ Γυµνασίου (Φιλοσοφία, Αρχαία 
Ελληνικά). Αναλύουν το τραγούδι της ειρήνης «Imagine» του John Lennon και 
αποδίδουν εικαστικά τις δύο έννοιες (Τέχνη). 

 
∆΄ στάδιο: Αξιολόγηση – Παρουσίαση 
Με τις τακτικές συναντήσεις και τη συνεργασία των µελών των οµάδων προκύπτει το τελικό 
προϊόν της εργασίας (έντυπο υλικό, φωτογραφικό υλικό, παρουσίαση µε λογισµικό Power 
Point, δηµιουργία βίντεο ύστερα από συνεργασία µαθητών και διδασκόντων). Μετά από 
εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση παρουσιάζεται στην ολοµέλεια της τάξης και του 
σχολείου, επιβραβεύεται ο µόχθος, εντοπίζονται οι αδυναµίες και έπονται οι βελτιώσεις. 
Αξιοσηµείωτες είναι οι καταγεγραµµένες εντυπώσεις των µαθητών από την εργασία, που 
επιβεβαιώνουν την επίτευξη των αρχικών στόχων. Η υλικό δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 
σχολείου. Η ηθική ικανοποίηση και η ανταµοιβή επισφραγίζεται τόσο µέσα από το παιχνίδι 
«Κυνήγι θησαυρού» µε δοκιµασίες σχετικές µε το θέµα της εργασίας (παζλ, ακροστιχίδες, 
αντιστοιχίσεις, συννεφόλεξα, ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου) όσο και από την 
κοινωνική αναγνώριση, όταν µάλιστα συνοδεύεται από διάκριση σε πανελλήνιο διαγωνισµό 
του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, από δηµοσιεύµατα στα ΜΜΕ και συγχαρητήριες 
επιστολές. 
 
Συνοπτικά αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων 
Α) Οι µαθητές κατανοούν τις ευρύτερες σε διεθνές και παγκόσµιο επίπεδο οικονοµικές, 
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Καταγράφουν σε Word συνοπτικά τα αίτια, την αφορµή, 
τις συµµαχίες, την πορεία και τις συνέπειες του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου. Εξάγουν λογικά 
συµπεράσµατα, για παράδειγµα ότι οι ευρωπαϊκές και διεθνείς συγκυρίες ευνόησαν το κόµµα 
του Χίτλερ να αυξήσει το ποσοστό του και να κερδίσει τις εκλογές, και οδηγούνται σε 
σύγχρονους συσχετισµούς. Ο προβληµατισµός και ο διάλογος εντός τάξης σχετικά µε τη 
στάση των Γερµανών απέναντι σε συγκεκριµένες οµάδες ανθρώπων (π.χ. Εβραίοι) προκύπτει 



 

µετά το τέλος της ταινίας του 
πως µέρος του πολέµου αυτού αποτελεί
και η απελευθέρωση της Ελλάδ
της ιστορίας, ενώ διανθίζονται από
Β) Οι µαθητές αναζητώντας στο
πόλεις» ονοµάζονται όσα έχουν
περίοδο της γερµανικής κατοχής
«πρόκριτοι» µαθαίνουν πως
περιγράφουν σε Word το γεγονός
ξηµερώµατα της 29ης Σεπτεµβρίου
Παραµυθιάς. Οι µουσουλµάνοι
µε τους Γερµανούς συνέταξαν
∆ηµοτικό σχολείο και τους εκτελούν
Καταγράφονται από τους µαθητές
προφορικές µαρτυρίες που ιδιαίτερα
µαρτυρία του κ. Π.Τσαµάτου
Μαθηµατικών στον Τοµέα Μαθηµατικής
που εκτελέστηκε, στη συνοµιλία
«Πατέρας, ο Παναγιώτης Μπάρµπας
του, Σπύρο Μπάρµπα, και ο γιος
αναθρέψει τις µικρότερες αδελφές
«Η παπαδιά του παπα-Βαγγέλη
φανέλα να τη φορέσει µήπως κρυώσει
θα πάει και έδειχνε τον ουρανό Λίγο

τη νεκρώσιµη ακολουθία, όσο ήταν
Η συνοµιλία του κ.Τσαµάτο

καθοριστικής σηµασίας, για να βιώσουν
µπροστά στις φωτογραφίες τους

 

Εικόνα 1. Συνοµιλία µε τον Κ
Foto 1. Conversation with

 
 

Εκεί βλέπουν σε φωτογραφία
διαβάζουν τα ονόµατα των νεκρών
τα επώνυµά τους.  

ταινίας του Mark Herman και του βιβλίου της Anna Frank
πολέµου αυτού αποτελεί ο ελληνοϊταλικός πόλεµος, η κατοχή

απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερµανούς. Καταγράφονται οι βασικοί
διανθίζονται από εικόνες και χάρτες.  

αναζητώντας στο διαδίκτυο καταλήγουν πως ο όρος «µαρτυρικά
έχουν υποστεί καταστροφές από ξένους κατακτητές

γερµανικής κατοχής (1941-44). Ταυτόχρονα, αναζητώντας στο λεξικό
πως πρόκειται για τους άρχοντες ενός τόπου
το γεγονός της εκτέλεσης των 49 προκρίτων της

Σεπτεµβρίου 1943 ως αντίποινα για το φόνο έξι Γερµανών
µουσουλµάνοι της Παραµυθιάς, εξισλαµισµένοι χριστιανοί

συνέταξαν τον κατάλογο των προκρίτων, τους φυλακίζουν
και τους εκτελούν στον τόπο όπου βρίσκεται σήµερα
τους µαθητές περιστατικά προερχόµενα από γραπτές

µαρτυρίες που ιδιαίτερα τους εντυπωσίασαν. Ενδεικτικά, αναφέρουµε
Τσαµάτου, καθηγητή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Τοµέα Μαθηµατικής Ανάλυσης, εγγονού του παπα-Βαγγέλη
στη συνοµιλία µε τους µαθητές: 

Παναγιώτης Μπάρµπας, παρακαλούσε ν’ αφήσουν ελεύθερο
και ο γιος ικέτευε να σκοτώσουν αυτόν και να αφήσουν

µικρότερες αδελφές. Τελικά εκτελέσθηκαν πατέρας και γιος»
Βαγγέλη, µόλις τον συνέλαβαν οι Γερµανοί, έτρεξε να

φορέσει µήπως κρυώσει. Εκείνος της απάντησε ότι δεν τη χρειάζεται
τον ουρανό. Λίγο πριν την εκτέλεση, φόρεσε το πετραχήλι

ακολουθία όσο ήταν ακόµη ζωντανοί». 
υ κ.Τσαµάτου µε τους µαθητές στο χώρο του

σηµασίας για να βιώσουν οι µαθητές στον ίδιο χώρο, από συγγενή
φωτογραφίες τους, όσα µελετούν. 

 
 

τον Καθηγητή Π.Τσαµάτο, στενό συγγενή εκτελεσθέντων
with Professor P. Tsamatos, close relative of executed

σε φωτογραφία το 16χρονο γιο και δίπλα τον πατέρα του
ονόµατα των νεκρών, τις ηλικίες τους και διαπιστώνουν πόσο οικεία
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Frank. ∆ιαπιστώνουν 
πόλεµος η κατοχή, η αντίσταση 

Καταγράφονται οι βασικοί σταθµοί 

όρος µαρτυρικά χωριά και 
κατακτητές, κυρίως την 

αναζητώντας στο λεξικό την έννοια 
άρχοντες ενός τόπου. Συνοπτικά, 

προκρίτων της Παραµυθιάς 
Γερµανών στη Σκάλα 

εξισλαµισµένοι χριστιανοί, σε συνεργασία 
φυλακίζουν στο τότε 

βρίσκεται σήµερα το µνηµείο. 
από γραπτές, τηλεοπτικές και 

αναφέρουµε προφορική 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Τµήµατος 

Βαγγέλη Τσαµάτου 

ελεύθερο το 16χρονο γιο 
και να αφήσουν τον πατέρα να 

». 
Γερµανοί έτρεξε να του δώσει µία 

ότι δεν τη χρειάζεται εκεί που 
το πετραχήλι του και έψαλε 

χώρο του µνηµείου είναι 
χώρο από συγγενή θυµάτων, 

ελεσθέντων µαρτύρων 
executed martyrs 

τον πατέρα του. Εκεί, επίσης, 
διαπιστώνουν πόσο οικεία τούς είναι 



 

Εικόνα 2. Επίσκεψη
Foto 2. Visit at the

 
 

Ταυτόχρονα, διασταυρώνουν
φυλακισµένων και εκτελεσθέντων
Καθηγητή Παιδαγωγικής στο
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Γκότοβος
των κατοίκων και αποδεικνύεται

 

Εικόνα 3. Κατάλογος συλληφθέντων

Foto 3. List of arrested citizens

 
 

Επίσκεψη στο Μνηµείο 49 Προκρίτων Παραµυθιάς
the Monument of 49 Eminent Citizens of Paramythia

διασταυρώνουν τα ονόµατα των θυµάτων µε τους καταλόγους

εκτελεσθέντων που περιλαµβάνονται στο βιβλίο του
Παιδαγωγικής στο Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Γκότοβος 2007). Στα αρχεία αυτά αναγράφονται
αποδεικνύεται πως επρόκειτο πράγµατι για ευκατάστατους

 

 
Κατάλογος συλληφθέντων κατοίκων Παραµυθιάς τη 15η Αυγούστου

(Αρχείο Γκότοβου) 
citizens of Paramythia on the 15th August 1943 (Gotovos’s 
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Παραµυθιάς 
Paramythia 

θυµάτων µε τους καταλόγους των 
του κ. Α.Γκότοβου, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 
αναγράφονται τα επαγγέλµατα 
ευκατάστατους πολίτες. 

 

Αυγούστου 1943  

Gotovos’s records) 



 

Εικόνα 4. Κατάλογος φυλακισµένων

Foto 4. List of imprisoned

 
Η συνέχεια του ιστορικού

µαθητές πρωτόγνωρη εµπειρία
µάρτυρες της Παραµυθιάς, τ
φυλακίσθηκαν στις υπόγειες

(εγκαταλελειµµένος, χώρος στάθµευσης
τους. 

Εικόνα 5. 
Foto 5. 

 
Συµπεραίνουν πως εκεί

φυλακισµένου Παραµυθιώτη,
εκτέλεση (Παρόλα 2011). 
 

Εικόνα 6.
Foto

φυλακισµένων Παραµυθιωτών µετά τη σύλληψή τους
(Αρχείο Γκότοβου) 

imprisoned citizens of Paramythia after their arrest 
(Gotovos’s records) 

ιστορικού περιπάτου στο παλιό ∆ηµοτικό σχολείο
πρωτόγνωρη εµπειρία, καθώς µέχρι τότε αγνοούν τη σηµασία του

Παραµυθιάς, τη νύχτα της 27ης Σεπτεµβρίου 1943, 
στις υπόγειες αίθουσες του. Η σηµερινή κατάσταση

χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων) προκαλεί την έντονη

 Παλιό ∆ηµοτικό σχολείο (κτίριο Βούλγαρη) 
 Old Elementary School (Bulgary building) 

πως εκεί γράφτηκε το σηµείωµα του Νικολάου
, προς τη γυναίκα και τα παιδιά του λίγες

Εικόνα 6. Σηµείωµα φυλακισµένου (Αρχείο Παρόλα) 
Foto 6. A prisoner’s note (Parola’s records) 
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σύλληψή τους στις 15.8.43 

 on 15. 8.43  

ηµοτικό σχολείο αποτελεί για τους 
σηµασία του χώρου. Εκεί, οι 

Σεπτεµβρίου 1943, µεταφέρθηκαν και 
κατάσταση του χώρου 

προκαλεί την έντονη διαµαρτυρία 

 
 

κολάου Μάνου, ενός 
παιδιά του λίγες ώρες πριν την 

 
 



 

Η επίσκεψη στο Τοπικό
διαλογική συζήτηση µεταξύ µαθητών
Συµβούλου Φιλολόγων, κα Μ.
του τόπου και των ανθρώπων
εµπορικής και οικονοµικής σηµασίας
περιοχή της. Επιβεβαιώνεται 
επαγγελµατική τους ιδιότητα. 
της Παραµυθιάς τότε παραδειγµατικά
περιοχή. Αξίζει να αναφερθεί το
γεγονός την εποµένη µέρα η τοπική
ήταν «βουβαµάρα», χαρακτηριστική
και σιωπή. 
 

Εικόνα 7.
Foto 7. Visit at

Οι ίδιοι οι άνθρωποι δίνουν
συνεντεύξεις για το γεγονός της εκτέλεσης

Μεταξύ αυτών η εγγονή του
µας είπε πως ο παππούς της γλίτωσε
από τους Γερµανούς. 

Ο κ. Α.∆ρίµτζιας, γιος του
είχαµε τριπλή κατοχή: Γερµανοί
επτά αδέρφια, το µικρότερο, ο Πέτρος
ασιτία…Ήταν 52 οι συλληφθέντες
πατέρας µου, Χαράλαµπος, ετ
έφηβοι. Οι συλλήψεις άρχισαν
από οµάδες δύο µουσουλµάνων
τον αριθµό, οι αδελφοί Ντίνο έδωσαν
υπόγειο του ∆ηµοτικού σχολείου
όντας ακόµη ζωντανοί…Ο Γιαννάκης
γέρο-∆ήµος πέθανε». Τους τρει
εκτελέσανε…Την εποµένη µας
και εµείς πρέπει να αγωνιστούµε
σκοτώσανε; -Όχι, παιδί µου. –
έγραφε στα ενδεικτικά και στα
Εγώ δεν τα άνοιγα ποτέ…». 
 

 
στο Τοπικό αρχείο Παραµυθιάς (ΓΑΚ) µε ξενάγηση
µεταξύ µαθητών, προϊσταµένου ΓΑΚ, κ. Χ. Παντελή
κα Μ. Παπαευσταθίου, φέρει τους µαθητές σε επαφή

των ανθρώπων του. Γίνεται ξεκάθαρο πόσο σηµαντικής
οικονοµικής σηµασίας υπήρξε η πόλη της Παραµυθιάς, καθώς
Επιβεβαιώνεται ο χαρακτηρισµός των εκτελεσθέντων ως «πρόκριτοι

ιδιότητα. Οδηγούνται στο ασφαλές συµπέρασµα ότι, αν η
ότε παραδειγµατικά αφανιζόταν, µε µεγάλη ευκολία 
αναφερθεί το ερώτηµα ενός από τους µαθητές για το πώς

ποµένη µέρα η τοπική κοινωνία και η µονολεκτική απάντηση
χαρακτηριστική λέξη της τοπικής κοινωνίας η οποία υποδηλώνει

 
Εικόνα 7. Επίσκεψη στο Τοπικό Αρχείο Παραµυθιάς 

at the Local Office of Historical Records of Paramythia
 
 

άνθρωποι δίνουν τη δική τους µαρτυρία στους µαθη
γεγονός της εκτέλεσης και τον αντίκτυπο που είχε σε όλη

εγγονή του Απόστολου Αποστολίδη, ενός από τους
παππούς της γλίτωσε από την Μικρασιατική καταστροφή και

∆ρίµτζιας γιος του εκτελεσθέντος Χαράλαµπου ∆ρίµτζια θυµάται

κατοχή Γερµανοί, Ιταλοί και Μουσουλµάνοι. Ήµουν έξι χρονών
µικρότερο, ο Πέτρος, έξι µηνών τότε, πέθανε µετά από

συλληφθέντες, όλοι προσωπικότητες της Παραµυθι
Χαράλαµπος, ετών 49, ράφτης, εγγράµµατος. Ήταν ανάµεσά

συλλήψεις άρχισαν 11 το βράδυ, 28 του µηνός, µε µια φωτοβολίδα
µουσουλµάνων και έναν Γερµανό…Οι Γερµανοί ήθελαν να
αδελφοί Ντίνο έδωσαν τις καταστάσεις µε τα ονόµατα…Τους

∆ηµοτικού σχολείου…Εκεί ο παπα-Βαγγέλης έψαλε τη νεκρώσιµη
ζωντανοί Ο Γιαννάκης, 25 χρονών, γυµναστής, τραγούδησε

τρεις τους εξαιρέσανε, γιατί τους ήταν γνώριµοι
εποµένη µας κάλεσε η µάνα µου, µας είπε πως τον πατέρα
αγωνιστούµε. Ο µεγαλύτερος αδερφός µου είπε: «-Μάνα

–Ε, Αυτός θα µας βοηθήσει». Και έρχεται µετά
ενδεικτικά και στα απολυτήρια «Ορφανού πατρός». Αυτό µας
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ξενάγηση, ενηµέρωση και 
Χ Παντελή, και Σχολικής 

µαθητές σε επαφή µε το παρελθόν 
πόσο σηµαντικής πνευµατικής, 

καθώς και η ευρύτερη 
ελεσθέντων ως «πρόκριτοι» και η 

αν η εξέχουσα τάξη 
ευκολία θα υποτασσόταν η 

πώς αποδέχθηκε το 
µονολεκτική απάντηση που του δόθηκε 
κοινωνίας η οποία υποδηλώνει πένθος 

 
Paramythia 

στους µαθητές µέσα από 
που είχε σε όλη την περιοχή.  
ενός από τους εκτελεσθέντες, 
καταστροφή και εκτελέσθηκε 

∆ρίµτζια, θυµάται: «Εµείς 
Ήµουν έξι χρονών, ένα από τα 

πέθανε µετά από τρεις µήνες από 
αµυθιάς, µαζί και ο 

Ήταν ανάµεσά τους και δυο 
µια φωτοβολίδα που ρίξανε, 

Γερµανοί ήθελαν να συµπληρώσουν 
ονόµατα…Τους κλείσανε στο 

έψαλε τη νεκρώσιµη ακολουθία 
τραγούδησε το δηµοτικό «Ο 

ήταν γνώριµοι…Τους 49 τους 
πως τον πατέρα τον σκότωσαν 

Μάνα, και τον Θεό τον 
έρχεται µετά η πολιτεία και 
Αυτό µας στοίχισε πολύ. 



 

Εικόνα 8. Συνοµιλία
Foto 8. Conversation with Mr A.

Πρωτάκουστη για τους
προηγηθεί του γεγονότος (Ιούνιος
βιασµοί) στην ευρύτερη περιοχή
καταστρέψουν µια πολύ παραγωγική
ως επιχείρηση Augustus µε σκοπό

στρατεύµατα µε τη συνεργασία ένοπλων
 

Εικόνα 9. Μνηµείο
Foto 9. Monument

Ο κ.Θ.Μπουρνάς µας αφηγείται
σπίτι του, διώροφο, καιγόταν για
έχει παραµεληθεί από την ιστορική
 
Γ) Οι µαθητές παράγουν γραπτά
συγκέντρωσαν για τα τρία µαρτυρικά
Λιγκιάδες Ιωαννίνων, Κοµµένο
διαλογική συζήτηση, εξάγουν
τροµοκρατία και η παράνοια του
σύγκριση µε την Παραµυθιά 
Λιγκιάδες, 450 άρρενες στα Καλάβρυτα
εξόντωσης (βασανισµοί, σφαγές
µαθητές τη σκληρότητα των βασανιστών

 

 

Συνοµιλία µε τον κ.A.∆ρίµτζια, στενό συγγενή εκτελεσθέντος
tion with Mr A.Drimtzias close relative of executed martyr

 
 

τους µαθητές αποτελεί η αναφορά του κ. Τσαµάτου
Ιούνιος-Σεπτέµβριος 1943) βιαιοπραγίες (βίαιες αρπαγές

ευρύτερη περιοχή του Φαναρίου από τους Γερµανούς προκειµένου

πολύ παραγωγική περιοχή, που τροφοδοτούσε τους αντάρτες
µε σκοπό την εθνοκάθαρση του Φαναρίου

συνεργασία ένοπλων τµηµάτων Μουσουλµάνων.  

 
Μνηµείο εκτελεσθέντων στην Ποταµιά (27-7-1943)

Monument of executed citizens in Potamia (27-7-1943)
 
 

άς µας αφηγείται ότι έκαψαν τα πάντα εκτός από κάποιες
καιγόταν για µέρες. Η απορία των µαθητών εδώ έγκειται

από την ιστορική έρευνα ένα τέτοιο γεγονός. 

παράγουν γραπτά κείµενα παραθέτοντας εν συντοµία τις πληροφορίε
τα τρία µαρτυρικά χωριά της Ηπείρου (Μουσιωτίτσα

Ιωαννίνων Κοµµένο Άρτας) και για τα Καλάβρυτα Αχαΐας
συζήτηση εξάγουν συµπεράσµατα όπως: η βιαιότητα των

άνοια του ναζισµού µέσα από το µεγάλο αριθµό των
Παραµυθιά (317 νεκροί στο Κοµµένο, 152 στη Μουσιωτίτσα

άρρενες στα Καλάβρυτα και 1.100 στην ευρύτερη περιοχή
βασανισµοί σφαγές, εκτελέσεις, ολοκαύτωµα). Ιδιαίτερα επισηµαίνουν

σκληρότητα των βασανιστών της γερµανικής µεραρχίας Εντελβάι
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εκτελεσθέντος 
ose relative of executed martyr 

Τσαµάτου πως είχαν 
βίαιες αρπαγές, θάνατοι, 

Γερµανούς, προκειµένου να 
τροφοδοτούσε τους αντάρτες. Αναφέρεται 

Φαναρίου από γερµανικά 

1943) 
1943) 

εκτός από κάποιες εκκλησίες. Το 
µαθητών εδώ έγκειται στο λόγο που 

συντοµία τις πληροφορίες που 
Μουσιωτίτσα Ιωαννίνων, 

Καλάβρυτα Αχαΐας. Ύστερα από 
βιαιότητα των κατακτητών, η 

αριθµό των θυµάτων σε 
υσιωτίτσα, 92 στους 

ευρύτερη περιοχή) και οι τρόποι 
διαίτερα επισηµαίνουν οι 

µεραρχίας Εντελβάις προς τα παιδιά 



 

και επιλέγουν να παρουσιάσουν
τηλεοπτική µαρτυρία από την
διαδικτυακές πληροφορίες υπογραµµίζουν

«Ο κ. Παναγιώτης Μπαµπούσκα
µέρα και νύχτα µέσα στο αίµα των
στήθος της νεκρής µάνας του
Κλείνοντας τα τέσσερά του χρόνια
τραύµα από την ξιφολόγχη που
σπονδυλική στήλη. Παρ’ όλα αυτά

Η επιτόπια έρευνα στον τόπο
έπειτα στο ∆ηµοτικό Μουσείο πρώην

στην Παραµυθιά: τόπος εκτέλεσης
πόλης, ονόµατα και ηλικίες µόνο
∆ηµοτικό σχολείο) καταγεγραµµένα
χαρακτηριστικά µνηµεία για κάθε
ατιµώρητα εγκλήµατα. 

 

Εικόνα 10. Επίσκεψη
Foto 10. Visit

Εικόνα 11. Επ
Foto 11. Visit

∆) Οι συνέπειες του πολέµου
καταγράφονται συνοπτικά, αποτυπώνονται
 

παρουσιάσουν τέτοια περιστατικά. Για παράδειγµα
µαρτυρία από την εκποµπή «Η µηχανή του χρόνου» και
πληροφορίες υπογραµµίζουν σε κείµενό τους: 
Παναγιώτης Μπαµπούσκας, µοναδικός επιζών σήµερα, έµεινε

µέσα στο αίµα των εκτελεσµένων να ψάχνει να θηλάσει από
µάνας του. Στα πόδια του άργησε να σταθεί και

τέσσερά του χρόνια έκανε τα πρώτα του βήµατα. Έφταιγε
ξιφολόγχη που είχε διαπεράσει την πλάτη του, σχεδόν

όλα αυτά, επέζησε». 
έρευνα στον τόπο εκτέλεσης του άρρενος πληθυσµού των Καλαβρύτων

Μουσείο (πρώην ∆ηµοτικό σχολείο) έχει ανάλογο αντ
τόπος εκτέλεσης λίγο έξω τότε από την πόλη, σήµερα

µόνο αρρένων (πλην µιας ηλικιωµένης που ποδοπατήθηκε
γεγραµµένα σε µαρµάρινες πλάκες, φωτογραφίες

µνηµεία για κάθε τόπο, το κτίριο του σχολείου ως χώρος

Επίσκεψη στο Μνηµείο εκτελεσθέντων στα Καλάβρυτα
Visit at the Monument of executed martyrs in Kalavrita

 
 

 
Επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Μουσείο Καλαβρύτων
Visit at the Municipal Museum of Kalavrita 

 
του πολέµου και τα οφέλη της ειρήνης συζητούνται

αποτυπώνονται εικαστικά.  
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άδειγµα, µέσα από την 
και διασταυρωµένες 

έµεινε µία ολόκληρη 
να θηλάσει από το παγωµένο 
σταθεί και να περπατήσει. 

βήµατα Έφταιγε, ίσως, και το 
του σχεδόν φθάνοντας στη 

πληθυσµού των Καλαβρύτων και 
ανάλογο αντίκτυπο µε αυτόν 

πόλη σήµερα όµως εντός της 
ηλικιωµένης που ποδοπατήθηκε στο 

φωτογραφίες των θυµάτων, 
σχολείου ως χώρος κράτησης, 

 
στα Καλάβρυτα 

Kalavrita 

 
Καλαβρύτων 

 

συζητούνται, µελετώνται, 



 

Με αφορµή κείµενο του Πλάτωνα
αναφέρεται στη δικαιοσύνη και την

• «Οι άνθρωποι έχοντας µίσος
παντού. Άδικα τα µαρτυρικά

• «Μια πολιτεία δεν µπορεί
• «Ήταν αδικία ο πόλεµος

οµάδα) 
• «Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη

κατά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο

Αναλύοντας το περιεχόµενο
εργασία αισθάνονται συγκίνηση
τον πόλεµο, ενώ αναγνωρίζουν πια
 
 
Η συµβολή της τοπικής ιστορίας
αποµονωµένης περιοχής και στην
κρίση 
Η ενασχόληση µε τη γενική και
πολιτισµική αλλοτρίωση και
οικονοµικές και κοινωνικές δοµές
τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών
συναισθηµατική, ηθική και πνευµατική
ο πολιτισµός που ενσαρκώνει βάλλεται
(Γιαννόπουλος 1992). 

Είναι άλλωστε παραδεκτό
µαθητές και εκπαιδευτικοί δε µελετάται
ανθρώπους και τις ανθρώπινες
υλικό περιβάλλον, όµως αξίζει
περίπτωση, υπάρχει το µνηµείο
αλλοτριωµένους από τις βιοτικές
εκτέλεσης µία φορά τον χρόνο
τίποτα στους περαστικούς και φιλοξενούµενους
το απαράµιλλο φυσικό κάλλος

 
Εικόνα 12. Ζωγραφιά µαθητών 

Foto 12. Pupils’ painting 
 
 

κείµενο του Πλάτωνα από την «Πολιτεία» (Α, 351a
δικαιοσύνη και την αδικία, οι µαθητές συµπεραίνουν: 

άνθρωποι έχοντας µίσος µέσα τους προκάλεσαν πόλεµο και
Άδικα τα µαρτυρικά χωριά έχασαν τόσους κατοίκους». (1η 

πολιτεία δεν µπορεί να επεµβαίνει και να κυριαρχεί σε µια άλλη
αδικία ο πόλεµος, θυσιάστηκαν άνθρωποι, καταστράφηκαν

αποδοθεί δικαιοσύνη στα µαρτυρικά χωριά που δέχτηκαν
Παγκόσµιο πόλεµο». (4η οµάδα) 

το περιεχόµενο των εντυπώσεων που αποκόµισαν οι µαθητές
αισθάνονται συγκίνηση, θλίψη, λύπη για τους ανθρώπους που βίωσαν

αναγνωρίζουν πια το νόηµα της ειρήνης. 

στορίας στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη 
περιοχής και στην έξοδό της από την ανθρωπιστική και

τη γενική και την τοπική ιστορία κρίνεται απαραίτητη
αλλοτρίωση και ισοπέδωση κινείται απειλητικά, «καθώς

κοινωνικές δοµές επηρεάζουν τις συνήθειες και τις συµπεριφορές
περιφερειακών κοινωνιών» (Ασωνίτης & Παππάς 2006:
ηθική και πνευµατική υπόσταση του ανθρώπου κινδυνεύει
ενσαρκώνει βάλλεται ανοίγοντας το δρόµο σε κάθε άλλης µορφής

παραδεκτό πως ένα θέµα τοπικής ιστορίας που διαπραγµατεύονται
εκπαιδευτικοί δε µελετάται µόνο ως προς το χώρο, αλλά κυρίως

ανθρώπινες σχέσεις (Φραγκούλης & Φραντζή 2010).
όµως αξίζει πρωτίστως το ανθρώπινο περιβάλλον

νηµείο των 49 Πρόκριτων που στέκεται εκεί, για να
από τις βιοτικές µέριµνες πολίτες και αδιάφορους µαθητές

τον χρόνο, ίσως, στην επέτειο. Στέκεται εκεί και δε θυµίζει
περαστικούς και φιλοξενούµενους της περιοχής µας, τους οποίους

κάλλος της. Το παλιό ∆ηµοτικό Σχολείο, χορηγίας
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a-d-352a), το οποίο 

πόλεµο και έσπειραν πόνο 
 οµάδα) 

σε µια άλλη». (2η οµάδα) 
καταστράφηκαν πολιτείες». (3η 

που δέχτηκαν µεγάλες αδικίες 

αποκόµισαν οι µαθητές από την 
ανθρώπους που βίωσαν και βιώνουν 

ανάπτυξη µιας γεωγραφικά 
ανθρωπιστική και οικονοµική 

απαραίτητη σήµερα, που η 
απειλητικά καθώς οι γενικότερες 

και τις συµπεριφορές των 
Παππάς 2006:17). Η ίδια η 

ανθρώπου κινδυνεύει και ταυτόχρονα 
ης µορφής υποταγή 

στορίας που διαπραγµατεύονται 
αλλά κυρίως ως προς τους 

). Έχει σηµασία το 
περιβάλλον. Στη δική µας 

στέκεται εκεί για να θυµίζει στους 
αδιάφορους µαθητές το γεγονός της 

εκεί και δε θυµίζει απολύτως 
µας τους οποίους προσελκύει 
Σχολείο χορηγίας Βούλγαρη, 
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στέκεται «πληγωµένο», ερειπωµένο, εγκαταλελειµµένο, χωρίς κάποια απόπειρα 
ενδιαφέροντος. Το Τοπικό αρχείο Παραµυθιάς παραµένει άγνωστο στους περισσότερους. 
Υπάρχουν όµως οι άνθρωποι, που ξαναζωντανεύουν τα γεγονότα του παρελθόντος και δεν τα 
αφήνουν στη λαίλαπα της λήθης. Σε αυτούς η τοπική ιστορία δίνει το βήµα να µιλήσουν, να 
µεταφερθούν από το παρασκήνιο στο προσκήνιο να µεταφέρουν στη νέα γενιά όσα άκουσαν 
ή είδαν, για να διατηρηθεί η µνήµη του παρελθόντος, να ερµηνευθεί το παρόν και 
εξασφαλιστεί το µέλλον.  

Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την τοπική ιστορία µπορούν πιο 
εύκολα να αφήσουν τη σχολική αίθουσα, για να επισκεφτούν χώρους κοντινούς ή πιο 
µακρινούς ιστορικού ενδιαφέροντος και να γνωρίσουν ανθρώπους-φορείς αυτής της ιστορίας 
βιώνοντας άµεσα το παρελθόν µέσα από κείµενα, φωτογραφίες, συνεντεύξεις (Λεοντσίνης 
χ.χ.). Η επαφή τους µε τους µεγαλύτερους έχει να τους δώσει πολλά, όπως βιώµατα, 
αναµνήσεις, συγκινήσεις, ιδέες, που συγκρίνοντάς τα µε το παρόν περιγράφεται, κρίνεται και 
ερµηνεύεται η ιστορία (Παπαγιαννόπουλος κ.ά.1999). Έτσι, έχουν την ευκαιρία να δουν 
παντού γύρω τους αποτυπώµατα της ιστορίας, να αισθανθούν δέος και σεβασµό, να 
σφυρηλατήσουν τους δεσµούς τους µε τον τόπο τους. 

Χάρη σ’ αυτή τη σύζευξη του χθες και του σήµερα «προάγεται η συλλογική 
αυτογνωσία που µπορεί να συµβάλει στην αυτοβελτίωση της κοινωνίας και η αναγνώριση 
των τοπικών ιδιαιτεροτήτων ως φορέων πολιτισµικού πλούτου της χώρας» (Ασωνίτης & 
Παππάς 2006:19) προδιαγράφοντας ένα καλύτερο µέλλον. Η συνειδητοποίηση της αξίας του 
τόπου τους για τα νεαρά µέλη µιας περιοχής, σχεδόν ξεχασµένης, και η ανάδειξη των δικών 
τους ανθρώπων, σχεδόν ξεχασµένων, είναι ο πολιτισµικός πλούτος, ο θησαυρός που έµεινε 
για πολύ κρυµµένος.  

Με στόχο λοιπόν τη συµβολή της τοπικής ιστορίας των ορεινών γεωγραφικά 
αποµονωµένων περιοχών, στη έξοδο από την ανθρωπιστική και οικονοµική κρίση σκόπιµη 
είναι η αξιοποίηση της ιστορικής µνήµης: 
1. Το κτίριο του ∆ηµοτικού σχολείου Βούλγαρη µπορεί να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονος 

εκθεσιακός χώρος (χώρος αναδόµησης της µνήµης, εκπαιδευτικό τµήµα διδακτικής της 
ιστορίας) στις δοµές του παραδοσιακού κτιρίου, καθώς τα ιστορικά κτίρια µόνο όταν 
κατοικούνται προωθούν και ζωντανεύουν το παρελθόν. 

2. Τα σχολεία σε αγαστή συνεργασία µε την πολιτεία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο µπορούν να µειώσουν τις αποστάσεις και να προωθήσουν τις άγνωστες πτυχές 
της ιστορίας εντός και εκτός σχολικού χώρου. ∆ιαγωνισµοί ποίησης, διηγήµατος, ταινιών 
µικρού µήκους, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, επισκέψεις συγγενών των 
θυµάτων στα σχολεία, ξεναγήσεις στους ιστορικούς χώρους, εκπαιδευτικά προγράµµατα, 
οργανωµένα παιχνίδια, οµαδικές εργασίες προκαλούν το ενδιαφέρον καθιστώντας τη 
γνώση βιωµατική. 

3. Η επαφή µε τους ηλικιωµένους ανθρώπους που είδαν ή άκουσαν τα γεγονότα πρέπει να 
είναι διαρκής και ουσιαστική από τον πιο νέο ιστορικό ερευνητή, που είναι ένας 
µαθητής, µέχρι τον επιστήµονα ιστορικό. ∆ίνεται το έναυσµα λοιπόν από την ελάχιστη 
αυτή προσπάθειά µας να συγκεντρωθούν οι προφορικές µαρτυρίες των ανθρώπων που 
ζουν γύρω µας τόσο για το ίδιο το γεγονός όσο και για τα γεγονότα που προηγήθηκαν και 
ακολούθησαν στην περιοχή της Παραµυθιάς και του Φαναρίου, ώστε να εµπλουτιστεί η 
πενιχρή βιβλιογραφία. 

4. Η ύπαρξη κρατικής παρέµβασης µε στόχο την ανάδειξη της ιστορικότητας της περιοχής 
και εποµένως την προώθηση του ιστορικού τουρισµού αποτελεί τοµή στη δοµή µιας 
αποκεντρωµένης περιοχής. Πέρα από τις πηγές του Αχέροντα, το νεκροµαντείο, τα 
ρωµαϊκά λουτρά, τις βυζαντινές εκκλησίες, τα πηγάδια του Σουλίου, το Κούγκι, οι 
επισκέπτες µπορούν να ολοκληρώσουν το ιστορικό τους ταξίδι στα ιστορικά σηµεία της 
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας του τόπου µας. 
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Επίλογος 
Το φυσικό κάλλος της χώρας µας γενικά και της περιοχής του ∆ήµου Σουλίου ειδικά είναι 
αδιαµφισβήτητο και δικαιολογηµένα ευρέως γνωστό. Το ιστορικό κάλλος είναι ανείπωτο και 
µε κάθε τρόπο πρέπει να ειπωθεί. Ενδιαφέρουσες προτάσεις και πρωτοβουλίες για τον πλούτο 
της περιοχής µας και τις δυνατότητες ανάπτυξής του ανήκουν στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και στο Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας. Σε πρόσφατη ηµερίδα 
(Καλιαµπάκος 2015) στο ∆ήµο Σουλίου πλήθος ερευνητικών εργασιών παρουσίασαν 
καινοτόµες δράσεις και ρεαλιστικές παρεµβάσεις για την οικονοµική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Η προσπάθεια συνεχίζεται µε αµείωτο ενδιαφέρον. 

Το εγχείρηµα των µαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου µας µε την εκπόνηση της 
εργασίας «Μνήµες µαρτυρικές, φωνές ζωντανές της ιστορίας µας» είχε σκοπό να φωτίσει 
στοιχεία της σύγχρονης τοπικής ιστορίας. Ο πόθος µας να γνωρίσουµε τον αγαπηµένο τόπο 
µας και τους ανθρώπους του υπήρξε πηγή έµπνευσης. Η επαφή µαζί τους χαράχτηκε 
ανεξίτηλα στη µνήµη και στην καρδιά µας. Το παραχθέν υλικό δεν µπορεί να αποδώσει εξ 
ολοκλήρου τα βιώµατά µας. Μπορεί όµως να συµβάλει στην περαιτέρω ενασχόλησή µας µε 
το συγκεκριµένο ζήτηµα και να αποτελέσει αφορµή να µας ακολουθήσουν περισσότεροι. 
Είναι χρέος µας προς στους ανθρώπους αυτούς που µας άφησαν πλούσια ιστορική 
παρακαταθήκη, προς τον εαυτό µας που έχουµε στα χέρια µας το µέλλον αυτού του τόπου και 
προς τη χώρα µας που διανύει µια δύσκολη περίοδο, ίσως όχι τόσο οικονοµική όσο στην 
ουσία ανθρωπιστική. 

Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου µας είναι πόθος και επιδίωξη. Όλα εξαρτώνται 
από το τι ακριβώς επιθυµούµε για το µέλλον της ιστορίας µας, της γλώσσας µας, του 
πολιτισµού µας. Η αποκάλυψη της ιστορίας οδηγεί στην ανάπτυξη κριτικής συνείδησης και 
πολιτισµικά σε αξίωση ανθρώπου. Γνώσεις προερχόµενες από την άµεση εµπειρία και όχι 
απόµακρες, αφηρηµένες, ακατανόητες οικοδοµούν την παιδεία, για να καταστούµε 
υπεύθυνοι, ενεργοί και δηµιουργικοί πολίτες. Όταν οικοδοµήσουµε το τοπικό πλούτο, τότε θα 
συµβάλουµε στην ελπίδα ότι η ιστορία διαµορφώνει τη ζωή.  
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Abstract 
Local history focuses on actions and facts related to the area and the people of a region. In the 
field of education, a research carried by the pupils on a subject of local history attracts their 
constructive curiosity, promotes their initiatives and co-operation, reveals the relationship 
between the past and the present and strengthens their bonds with the local community. The 
development of historical thought and conscience is related to the awareness of their own 
contribution to the formation of the future especially in periods of humanitarian and economic 
crisis. 

In the present project a study of a local history occasion in a remoted area of our 
country is described. The pupils of Gardiki High School in Thesprotia Prefecture 
(Municipality of Souli) in co-operation with their teachers deal with the fact of execution of 
49 eminent citizens of Paramythia in 1943, a fact which resulted in the characterization of the 
town as a town of martyrdom. Simultaneously, studying similar facts in near or far areas 
pupils understand the up to then distant general history which concerns the Second World 
War. 

Due to the fact that research methodology of local history requires cross-thematic and 
inter- disciplinarity integration, knowledge from various study fields like history, modern 
Greek language and literature, geography, art and computer science is used and combined. 
Simultaneously, the principles of constructivism’s theory, of exploratory and collaborative 
learning and difussed. Aiming at the teachers’ discreet intervention, self-activity and pupils’ 
participating learning, as well as, their connection to the community, the project method is 
considered advisable. 

The contact with the records of local history, like electronic and bibliographical sources, 
oral accounts, monuments, television documentaries, public records or photographs, gives 
pupils the possibility to penetrate into the past through the area, the people and their actions, 
so that they can understand the present and form new attitudes for the future. The 
development of the historical wealth of a remote area with organized interventions of the 
school and the state contributes to the full development of the area. 

 


