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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει τις ιστορικές 

αντιλήψεις και ιδέες των μαθητών της έκτης δημοτικού σχετικά με τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή» και τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940 

(γνωστός και ως «Αλβανικό Έπος»), στην πόλη των Γιαννιτσών.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της έκτης δημοτικού επιλέχθηκαν, γιατί 

τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο, θεωρείται ότι έχουν πλέον μυηθεί στην 

«επιστημονική» ιστορική σκέψη, αλλά και έχουν διδαχθεί και τα δύο γεγονότα, 

των οποίων η συλλογική μνήμη διερευνάται. Άρα η ιστορική μνήμη των 

μαθητών και μαθητριών, έχει (θεωρητικά) σφυρηλατηθεί από ένα θεσμό, 

δηλαδή τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους 

μαθητές και τις μαθήτριες (το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα, τα ίδια σχολικά 

εγχειρίδια). 

Τα δύο ιστορικά γεγονότα, πάνω στα οποία εξετάζεται η ιστορική μνήμη 

των μαθητών και μαθητριών, επιλέχθηκαν με απώτερο σκοπό να εξεταστεί η 

συλλογική μνήμη σχετικά με μια εθνική ήττα και μια εθνική νίκη. Δεδομένου 

του γεγονότος ότι η συλλογική μνήμη διαμορφώνεται βάσει των κοινωνικών 

πλαισίων, των γνωστικών σχημάτων αλλά και του συναισθηματικού 

φορτισμού, που τα συνοδεύει.  

Η ιστορική μνήμη των μαθητών και μαθητριών σχετικά με τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή» αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, γιατί αποτελεί 

μια ιδανική περίπτωση εθνικής ήττας, η οποία πιθανόν να έχει αφήσει 

«εντονότερες» μνήμες, σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τους απογόνους 

των Μικρασιατών και των Ποντίων προσφύγων.  

Από την άλλη πλευρά η ιστορική μνήμη των μαθητών και μαθητριών 

σχετικά με το «Αλβανικό Έπος», αποτελεί ιδανική περίπτωση μιας εθνικής 

νίκης, η οποία «υπενθυμίζεται» κάθε χρόνο με γιορτές, παρελάσεις ενώ 

επίσης έχει αποτελέσει θέμα πολλών λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά και 

κινηματογραφικών έργων ενώ βρίσκεται στην ύλη του μαθήματος της Ιστορίας 

της έκτης δημοτικού. Για αυτό το λόγο θεωρείται ως ιστορικό γεγονός για το 

οποίο πιθανότατα έχουν μνήμες οι μαθητές και οι μαθήτριες. 
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Τα κριτήρια επιλογής του πληθυσμού 

 

Τα κοινά κοινωνικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια 

επιλογής ήταν: το φύλο, η σχολική τάξη και η καταγωγή των μαθητών και των 

μαθητριών. Συνεπώς η σύσταση του μαθητικού πληθυσμού που έλαβε μέρος 

στην έρευνα, είναι η ακόλουθη: 

• 30 μαθητές και μαθήτριες της έκτης δημοτικού εκ των οποίων: 

• Οι μισοί είναι κορίτσια και οι μισοί αγόρια, χωρισμένοι ισόποσα σε κάθε 

μία από τις ακόλουθες κατηγορίες μαθητών και μαθητριών, ώστε να 

εξασφαλιστεί η αντιπροσώπευση και των δύο κοινωνικών φύλων. 

• Οι 10 αποτελούν τυχαίο δείγμα. 

• Οι 10 είναι ποντιακής ή μικρασιατικής καταγωγής. Το δείγμα αυτό 

επιλέχθηκε για να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που 

διαχειρίζονται τη μνήμη για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» οι οικογένειες που 

κατάγονται από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο με τις οικογένειες του τυχαίου 

δείγματος. Οι μαθητές και μαθήτριες ποντιακής καταγωγής προτάθηκαν λόγω 

της δυσκολίας να βρεθούν μαθητές και μαθήτριες μικρασιατικής καταγωγής. 

Από το δείγμα εξαιρέθηκαν μαθητές και μαθήτριες που κατάγονται από 

προσφυγικές οικογένειες, οι οποίες ήρθαν στον ελληνικό χώρο με την 

ανταλλαγή των πληθυσμών, όπως οι χριστιανοί της ανατολικής Θράκης. Γιατί 

θεωρήθηκε ότι δεν βίωσαν τόσο έντονα τα γεγονότα και για αυτό πιθανόν δε 

θα έχουν μεταφέρει τόσο «έντονες» μνήμες στους απογόνους τους. Για να 

θεωρηθεί κάποιος μαθητής ή κάποια μαθήτρια ποντιακής ή μικρασιατικής 

καταγωγής, έπρεπε να έχει τουλάχιστον έναν προπάππου ή προγιαγιά 

Πόντιο/Πόντια ή Μικρασιάτη/Μικρασιάτισα (αρχικά τα κριτήρια, που τέθηκαν, 

ήταν πιο αυστηρά τουλάχιστον δύο προπαππούδες ή προγιαγιάδες ποντιακής 

ή μικρασιατικής καταγωγής), όμως ήταν δύσκολο να βρεθούν μαθητές και 

μαθήτριες, που να τα πληρούν). 

• Οι 10 είναι Αλβανικής καταγωγής. Αυτοί οι μαθητές και οι μαθήτριες 

προστέθηκαν στο δείγμα, ώστε να διερευνηθεί η μνήμη ατόμων, που είτε είναι 

εκτός είτε προσπαθούν να ενταχθούν στην ομάδα-φορέα της μνήμης. Ακόμα 

προστέθηκαν επειδή θεωρήθηκε, ότι θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

προσεγγιστούν από άλλη οπτική γωνία τα γεγονότα του λεγόμενου 
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«Αλβανικού Έπους» και να συγκριθούν οι απόψεις των ελληνόπουλων και 

των συνομήλικων τους αλβανόπουλων. Για να συμπεριληφθεί κάποιος 

μαθητής ή μαθήτρια αλβανικής καταγωγής στο δείγμα δεν υπήρχε κάποιο 

κριτήριο στο χρόνο παραμονής του/της στη χώρα μας.  

 

Το πεδίο, ο χρόνος και οι συνθήκες της έρευνας 

 

Η έρευνα έλαβε χώρα στην πόλη των Γιαννιτσών του Νομού Πέλλας το 

Μάιο του 2006. Στην έρευνα αυτή λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι ένα μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού της πόλη των Γιαννιτσών κατάγεται από Πόντιους και 

Μικρασιάτες πρόσφυγες, για αυτόν το λόγο κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, τα δύο ιστορικά γεγονότα η «Μικρασιατική Καταστροφή» και η 

έλευση των Ελλήνων του Πόντου στην Ελλάδα συσχετίζονται. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της έρευνας στους μαθητές και 

στις μαθήτριες μιας τάξης αποτέλεσε το να έχουν, τουλάχιστον, διδαχθεί οι 

μαθητές και οι μαθήτριες την ενότητα του σχολικού βιβλίου για τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή», καθώς θεωρήθηκε ότι το γεγονός αυτό δεν 

προβάλλεται με πολλούς τρόπους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ο 

Ελληνοϊταλικός Πόλεμος (σχολικές εορτές, παρελάσεις κ.τ.λ.). Εδώ πρέπει να 

σημειωθεί ότι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν διδαχτεί το μάθημα αυτό με τα 

παλιά βιβλία της έκτης δημοτικού.  

 

Η μέθοδος και οι στόχοι της έρευνας 

 

Μεταξύ των ερωτηματολογίων, των δομημένων και των  ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων, αποφασίστηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη η τελευταία μέθοδος, 

διότι: 

• ο διερευνητικός χαρακτήρας της έρευνας και το θέμα της προϋπόθεταν 

την απόδοση μιας σχετικής ελευθερίας στους ερωτώμενους και στις 

ερωτώμενες για να μιλήσουν ελεύθερα και να εκθέσουν τις αναμνήσεις 

τους 
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• επιπλέον σε αρκετά σημεία των συνεντεύξεων παρουσιάστηκε η 

ανάγκη ερωτήσεων διασαφήνισης των λεγομένων των μαθητών και 

μαθητριών 

• η δομή της συνέντευξης αναδιοργανώνονταν ανάλογα με το μαθητή ή 

τη μαθήτρια  

•  σε κάποια σημεία αποφασίστηκε η αντικατάσταση κάποιων 

ερωτήσεων από πιο εύστοχες, είτε λόγω της αναποτελεσματικότητας των 

πρώτων είτε λόγω του περιεχομένου των λεγόμενων των μαθητών και 

μαθητριών.  

 

Οι στόχοι της συνέντευξης ήταν: 

 

• Να ερευνηθεί η ιστορική μνήμη των μαθητών και μαθητριών για τα 

ιστορικά γεγονότα της «Μικρασιατικής Καταστροφής» και του «Αλβανικού 

Έπους». 

• Να ερευνηθεί η ύπαρξη κοινωνικής συγκράτησης, σύμφωνα με τη 

θεωρία του Bartlett, φαινομενικά ασήμαντων στοιχείων σχετικών με τα δύο 

γεγονότα, οι οποίες όμως θεωρούνται σημαντικές ή έχουν συμβολικό 

χαρακτήρα για την ομάδα ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αφομοίωση του 

αντικείμενου γεγονότος στη συλλογική ιστορική μνήμη. 

• Να ερευνηθεί αν η ιστορική μνήμη των μαθητών και μαθητριών έχει 

διαμορφωθεί-επηρεαστεί από «τόπους» της μνήμης, σύμφωνα με τη θεωρία 

του Jacques Le Goff και του Pierre Nora όπως ονομασίες οδών, μνημεία, 

συλλόγους, λογοτεχνικά βιβλία, σχολικές γιορτές, μέσα μαζικής ενημέρωσης 

και παρελάσεις. 

• Να ερευνηθεί η συμβολή της οικογένειας και η καταγωγή της στη 

διαμόρφωση των κοινωνικών αναπαραστάσεων και συνακόλουθα της 

ιστορικής μνήμης των μαθητών και μαθητριών. 

• Να ερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές σχετικά με τη διαχείριση της 

μνήμης στα δύο γεγονότα, από τους μαθητές και τις μαθήτριες, που να 

σχετίζεται με την έκβαση του ιστορικού γεγονότος (το ένα αποτελεί εθνική 

ήττα και το άλλο νίκη). 
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• Να ερευνηθεί αν οι μαθητές και οι μαθήτριες, που κατάγονται από 

προσφυγικές οικογένειες της Μικράς Ασίας και του Πόντου, έχουν 

διαφορετικές μνήμες σχετικά με τη «Μικρασιατική Καταστροφή», από ότι οι 

μαθητές του τυχαίου δείγματος και της αλβανικής καταγωγής. 

• Να ερευνηθούν οι διαφορές της ιστορικής μνήμης των μαθητών και 

μαθητριών αλβανικής καταγωγής σχετικά με τα δύο γεγονότα, από αυτή των 

υπολοίπων μαθητών και μαθητριών, ιδιαίτερα σχετικά με το γεγονός του 

«Αλβανικού Έπους». 

 

Η πορεία της συνέντευξης 

 

Η πορεία, που ακολούθησαν οι συνεντεύξεις, ήταν συνήθως η ακόλουθη: 

Πρώτα παρουσιάζονταν στους μαθητές και στις μαθήτριες μια σειρά από 4 

εικόνες σχετικές με τη «Μικρασιατική Καταστροφή», τις οποίες έπρεπε να 

σχολιάσουν με τη βοήθεια κατάλληλων ερωτήσεων. Η πρώτη εικόνα είναι μια 

φωτογραφία που απεικονίζει τον εορτασμό για την απελευθέρωση της πόλης 

των Κυδωνιών στη Μικρά Ασία. Με διερευνητικές ερωτήσεις επιχειρήθηκε  να 

ανακαλέσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες κάποιο γεγονός, το οποίο να ήταν 

αρκετά χαρούμενο για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, ώστε να το εορτάσουν 

με αυτόν τον τρόπο. Στόχος ήταν να διερευνηθεί αν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες είχαν μνήμες για την κατοχή της ζώνης της Σμύρνης από τον 

ελληνικό στρατό και συνεπώς για τις αιτίες της «Μικρασιατικής 

Καταστροφής». 

Η δεύτερη εικόνα είναι μια φωτογραφία από την πορεία των προσφύγων 

προς την Ελλάδα ενώ η τέταρτη και η τρίτη είναι χαρακτηριστικές 

φωτογραφίες από την καταστροφή της Σμύρνης. Στόχος του σχολιασμού των 

εικόνων ήταν να διερευνηθεί αν οι εικόνες αυτές είχαν μετατραπεί, λόγω της 

συχνής προβολής τους, σε προϊόντα  κοινωνικής συγκράτησης, βάσει της 

θεωρίας του Bartlett, από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Δευτερεύον στόχος 

της προβολής των εικόνων ήταν να ανακαλέσουν και να αποκαλύψουν οι 

μαθητές και οι μαθήτριες την τυχόν ύπαρξη οικογενειακών μνημών από τα 

γεγονότα.  
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Έπειτα παρουσιάζονταν στους μαθητές μια σειρά από τέσσερις εικόνες 

σχετικές με το «Αλβανικό Έπος», τις οποίες έπρεπε να σχολιάσουν με τη 

βοήθεια κατάλληλων ερωτήσεων. Η πρώτη εικόνα είναι μια ζωγραφιά των 

«Γυναικών της Ηπείρου» να κουβαλάνε τρόφιμα και εφόδια στους στρατιώτες, 

η εικόνα αυτή υπάρχει και στο αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας της 

έκτης τάξης. Στόχος του σχολιασμού της εικόνας ήταν να διερευνηθεί αν «οι 

Γυναίκες Ηπειρώτισσες» είχαν μεταβληθεί, σε προϊόν κοινωνικής 

συγκράτησης από τους μαθητές και τις μαθήτριες και μάλιστα αν μπορούν να 

αναγνωρίσουν το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός στο οποίο αναφέρονται. 

Η δεύτερη εικόνα είναι μια φωτογραφία Ελλήνων στρατιωτών να πολεμούν 

στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου. Στόχος του σχολιασμού της εικόνας ήταν 

να αποδειχθεί αν «ο Χειμώνας του 1940» και τα βουνά της Πίνδου, 

αποτέλεσαν επίσης προϊόντα κοινωνικής συγκράτησης στη μνήμη των 

μαθητών και μαθητριών. Ενώ δευτερεύον στόχος ήταν μέσω της ανάκλησης 

στη μνήμη των μαθητών και μαθητριών του τόπου διεξαγωγής του πολέμου η 

προετοιμασία για την ανάλυση της επόμενης εικόνας.  

Η τρίτη εικόνα είναι μια ζωγραφιά της «νικηφόρας» εισόδου του ελληνικού 

στρατού στην Κορυτσά, η οποία υπάρχει και στο αντίστοιχο σχολικό 

εγχειρίδιο Ιστορίας της έκτης τάξης. Στόχος του σχολιασμού της εικόνας από 

τους μαθητές και τις μαθήτριες ήταν να διερευνηθεί αν η κατάκτηση της 

Κορυτσάς αποτελεί περιεχόμενο της ιστορικής μνήμης των μαθητών και 

μαθητριών και επομένως ποιες είναι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις τους για 

τη συμμετοχή της Αλβανίας στον πόλεμο.  

Η τέταρτη εικόνα αποτελούταν από δύο γελοιογραφίες, οι οποίες 

απεικόνιζαν τη νικηφόρα έκβαση του πολέμου για την Ελλάδα. Η εικόνα αυτή 

υπάρχει και στο αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας της έκτης τάξης που 

διδάχθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Συνήθως οι μαθητές και οι μαθήτριες 

περιοριζόταν στο σχολιασμό της πρώτης γελοιογραφίας και σπανίως 

προέβαιναν στο σχολιασμό της δεύτερης. Στόχος της εικόνας ήταν να 

ερευνήσει τις αναπαραστάσεις των μαθητών και μαθητριών για τους Ιταλούς-

εχθρούς των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς οι γελοιογραφίες 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης τόσο 

κατά τον καιρό του πολέμου όσο και αργότερα. Σε περίπτωση που σε 

προηγούμενα στάδια οι μαθητές και οι μαθήτριες δυσκολεύονταν στην 
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αναγνώριση του γεγονότος τους δείχνονταν η εικόνα αυτή για να μπορέσουν 

να αναγνωρίσουν το ιστορικό πλαίσιο των εικόνων που τους παρουσιάζοταν. 

Στο επόμενο στάδιο «ανακοινώνονταν» στους μαθητές και στις μαθήτριες 

ότι τα θέματα στα οποία αναφέρονταν οι εικόνες ήταν η «Μικρασιατική 

Καταστροφή» και ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος και ερωτούνταν τι ενθυμούντο  

για αυτά. Σε περίπτωση που απαντούσαν αρνητικά τότε αποκλείονταν από το 

στάδιο αυτό της συνέντευξης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που απαντούσαν 

θετικά ερωτούνταν αν συνηθίζουν ή όχι να προσέχουν το όνομα των οδών ή 

τη σημασία των μνημείων και των αγαλμάτων. Σκοπός αυτής της ερώτησης 

ήταν να ερευνήσει κατά πόσο ενδιαφέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες η 

διερεύνηση της μνήμης που «φέρουν» οι μνημειακοί μνημονικοί τόποι που 

συναντούν καθημερινά, όπως αυτοί ορίζονται από τη θεωρία του Jacques Le 

Goff και του Pierre Nora. 

Στη συνέχεια σημείωναν πάνω σε ένα χάρτη των Γιαννιτσών τις περιοχές 

όπου κινούνταν κάθε μέρα. Έπειτα ρωτούνταν αν σε αυτές τις περιοχές, που 

κινούνται, έχουν εντοπίσει ποτέ κάποιο μνημείο ή άγαλμα, το οποίο να έχει 

στηθεί προς τιμήν κάποιου, που συμμετείχε σε κάποιο από τα δύο ιστορικά 

γεγονότα ή κάποια οδό, η οποία να έχει πάρει το όνομα της με αφορμή 

κάποιο από τα δύο ιστορικά γεγονότα. Στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν 

να διερευνηθεί αν οι μνημειακοί τόποι της μνήμης συμβάλλουν στη 

συγκράτηση στη μνήμη των δύο γεγονότων των μαθητών και μαθητριών ή αν 

δεν επιτελούν το ρόλο αυτό.   

Αφού απαντούσαν οι μαθητές και οι μαθήτριες τους δίνονταν ένας 

κατάλογος με τα ονόματα όλων των οδών των Γιαννιτσών και έπρεπε, αφού 

τα διαβάσουν, να εντοπίσουν αν κάποιες από αυτές μπορεί να ονομάστηκαν 

με αφορμή κάποιο από τα δύο ιστορικά γεγονότα. Στόχος της δραστηριότητας 

αυτής ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο τα ονόματα των οδών της πόλης των 

Γιαννιτσών θα μπορούσαν αυτή τη φορά να αναγνωριστούν ως μνημονικοί 

τόποι από τους μαθητές και τις μαθήτριες.  

Ακολούθως οι μαθητές και οι μαθήτριες ρωτούνταν αν ήταν μέλη της 

δημοτικής βιβλιοθήκης (για να διερευνηθεί η σχέση τους με τη λογοτεχνία 

γενικότερα) και έπειτα τους δίνονταν μια λίστα με βιβλία, σχετικών με τα δύο 

ιστορικά γεγονότα, που εντοπίστηκαν στα ράφια της δημοτικής  βιβλιοθήκης 

και ρωτούνταν αν είχαν διαβάσει κάποιο από αυτά ή κάποιο άλλο σχετικό με 
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τα δύο ιστορικά γεγονότα. Αν κάποιος μαθητής ή κάποια μαθήτρια είχε 

διαβάσει κάποιο σχετικό λογοτεχνικό βιβλίο καλούνταν να περιγράψει τι έλεγε 

αυτό για τα γεγονότα. Στόχος της ερώτησης ήταν να ερευνηθεί τόσο αν τα 

λογοτεχνικά βιβλία είναι αποτελεσματικοί φορείς της ιστορικής μνήμης όσο και 

τι είδους μνήμη μεταδίδουν. 

Μετά οι μαθητές και οι μαθήτριες ρωτούνταν, από πού έχουν μάθει κυρίως 

για αυτά τα δύο ιστορικά γεγονότα από την οικογένεια τους, από το σχολείο ή 

από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στόχος της ερώτησης αυτής ήταν η 

διερεύνηση των φορέων της ιστορικής μνήμης που επηρέασαν τους μαθητές 

και τις μαθήτριες. 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, σε όσες περιπτώσεις θεωρούνταν 

απαραίτητο, διακόπτονταν η ροή τους και γίνονταν διευκρινιστικές ερωτήσεις 

στους μαθητές και στις μαθήτριες.    

 

Παρατηρήσεις σχετικά με την εργασία 

 

Για την οργάνωση τόσο του θεωρητικού όσο και του πρακτικού μέρους της 

έρευνας χρησιμοποιήθηκαν, εκτός από θεωρητικές προσεγγίσεις, που 

ανήκουν στον επιστημονικό χώρο της Ιστορίας και ιδιαίτερα στον κλάδο της 

Προφορικής Ιστορίας, θεωρίες από το χώρο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

και της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Ενδεικτικά η σημαντικότερη βιβλιογραφία 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν η εξής: Ζακ Λε Γκοφ: «Ιστορία και Μνήμη», Άννα 

Μαντόγλου: «Μνήμες, Ατομικές-Συλλογικές-Ιστορικές», Pierre Nora: 

«Rethinking the French Past of Memory», «Διαδρομές και τόποι της μνήμης, 

Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις: Πρακτικά επιστημονικής 

συνάντησης στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου». 
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Θεωρητικό μέρος: Μνήμη και Ιστορία 

Κεφάλαιο 1ο: Η μνήμη ως διακύβευμα 

 

Η συλλογική μνήμη προβάλλεται όλο και περισσότερο την εποχή μας ως 

μέσο διαμόρφωσης εθνικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων, 

εγείροντας έτσι προβληματισμούς σχετικά με το ρόλο, το χαρακτήρα και τη 

διαμόρφωση της σε ένα φάσμα επιστημών, όπως η ιστορία, η κοινωνική 

ψυχολογία, η ανθρωπολογία και η κοινωνιολογία ενώ ταυτόχρονα 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας που έχει 

εγκαθιδρυθεί ανάμεσα τους. Η κοινωνιολογία, με πρωτοπόρο τον Maurice 

Halbwachs, ο οποίος το 1950 δημοσίευσε το βιβλίο του «Οι συλλογικές 

μνήμες» αποτέλεσε το ερέθισμα για την εξερεύνηση της έννοιας της 

συλλογικής μνήμης. Η κοινωνική ψυχολογία ακολουθεί στην εξερεύνηση της 

συλλογικής μνήμης, δεδομένου ότι αυτή συνδέεται με τη διαμόρφωση 

συμπεριφορών και νοοτροπιών, ενώ η ανθρωπολογία και ιδιαίτερα ο κλάδος 

της εθνο-ιστορίας ή αλλιώς κοινωνικής ανθρωπολογίας, οικειοποιείται τον όρο 

συλλογική μνήμη, καθώς εξυπηρετεί καλύτερα την έρευνα της από ότι ο όρος 

ιστορία, στη μελέτη των κοινωνιών-αντικειμένων της (Le Goff, 1998: 139). 

Ενώ «στον τομέα της ιστορίας, κάτω από την επίδραση των καινούργιων 

αντιλήψεων για τον ιστορικό χρόνο, έχουμε την ανάπτυξη μιας καινοφανούς 

μορφής ιστοριογραφίας, «της ιστορίας της ιστορίας», η οποία στην 

πραγματικότητα συνίσταται συνήθως στη μελέτη της διαχείρισης στο πλαίσιο 

της συλλογικής μνήμης, ενός ιστορικού φαινομένου, που μονάχα η 

παραδοσιακή ιστορία είχε μελετήσει» (Le Goff, 1998: 141-142). 

Συνεπώς η συλλογική μνήμη πλέον αναζητάται, διασώζεται και διεγείρεται 

«όχι στο πλαίσιο των γεγονότων αλλά σε αυτό του μακρού χρόνου, λιγότερο 

μέσα στα κείμενα και περισσότερο μέσα στο λόγο, στις εικόνες, στις 

χειρονομίες, στις τελετουργίες και στο εορταστικό· πρόκειται για μια 

μεταστροφή του ιστορικού βλέμματος –μεταστροφή την οποία συμμερίζεται το 

ευρύ κοινό που διακατέχεται από το φόβο μιας απώλειας μνήμης, μιας 

συλλογικής  αμνησίας» (Le Goff, 1998:139). 
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1.1. Η ανάδειξη της Ιστορικής Μνήμης στο προσκήνιο της 

επικαιρότητας 

 

Στη χαραυγή του 21ου «η δημόσια χρήση της Ιστορίας ο κατακερματισμός 

και η εμπορευματοποίηση της ιστορικής μνήμης καθώς και η πολιτικοποίηση 

των ταυτοτήτων», σε συνδυασμό με τον έντονο φόβο του κοινού για την 

απώλεια της, συνέβαλαν στη μεταβολή «της ιστορικής μνήμης κάθε ομάδας 

και την επιλεκτική ερμηνεία του παρελθόντος σε διακριτικό γνώρισμα 

αυτοπροσδιορισμού» (Κόκκινος, 2003: 99).  

Μέχρι τις ημέρες μας «η ιστορία και η μνήμη συγχέονταν» με αποτέλεσμα 

«η ιστορία να μοιάζει να αναπτύχθηκε στο υπόδειγμα της ενθύμησης, της 

ανάμνησης, της απομνημόνευσης», καθώς «οι ιστορικοί ασχολούνταν με τις 

μεγάλες συλλογικές μυθολογίες πηγαίναμε από την ιστορία στη συλλογική 

μνήμη», η εξέλιξη όμως «του σύγχρονου κόσμου, κάτω από την πίεση της 

(κατά ένα μεγάλο μέρος κατασκευασμένης εν θερμώ από τα μαζικά μέσα) 

άμεσης ιστορίας, βαίνει προς την παραγωγή ενός αυξημένου αριθμού 

συλλογικών μνημών, και η ιστορία γράφεται, πολύ περισσότερο από όσο 

άλλοτε και μέχρι πρότινος, κάτω από την πίεση αυτών των συλλογικών 

μνημών» (Le Goff,1998: 140).  

Στην προσπάθεια των ιστορικών να εντοπίσουν τα αίτια του φαινομένου 

της προσήλωσης στην ιστορική μνήμη αλλά και της εκμετάλλευσης της, 

διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες. Σύμφωνα με το Jacques Le Goff, με τον 

ίδιο τρόπο που η ατομική μνήμη και λήθη χειραγωγούνται συνειδητά ή 

ασυνείδητα από το συμφέρον, τη συναισθηματικότητα, την επιθυμία και τη 

λογοκρισία, έτσι η συλλογική μνήμη έχει αποτελέσει διακύβευμα στο πλαίσιο 

της πάλης των κοινωνικών τάξεων για την εξουσία (Le Goff, 1998: 90). Ο Le 

Goff υποστηρίζει ότι μια από τις ύψιστες φροντίδες των κυρίαρχων τάξεων, 

ομάδων ή ατόμων στις ιστορικές κοινωνίες είναι η διαχείριση της μνήμης και 

της λήθης, διότι και οι λήθες αποτελούν ενδεικτικές των μηχανισμών 

χειραγώγησης της συλλογικής μνήμης (Le Goff, 1998: 90). Για το Le Goff η 

απουσία ή απώλεια, εκούσια ή ακούσια, της συλλογικής μνήμης στους λαούς 

μπορεί να συνεπάγεται σοβαρές διαταραχές για τη συλλογική ταυτότητα (Le 

Goff, 1998: 89). 
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Η Έφη Γαζή σε μια απόπειρα κριτικής προσέγγισης των απόψεων των 

Jacques Le Goff, Fredric Jameson και David Lowenthal κατέληξε στο ότι: τα 

αίτια αύξησης του ενδιαφέροντος για το παρελθόν, την ιστορία και τη 

συλλογική μνήμη μπορεί να οφείλονται σε πολιτικά και οικονομικά γεγονότα 

καθώς και στην αλλαγή στάσεων, που απορρέουν από αυτά (Γαζή, 2002).  

Τα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα απαρτίζονται από τη συγκρότηση 

«υπερεθνικών πολιτικών σχηματισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση», με 

σημαίνοντα πολιτικό βάρος, την κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού 

σοσιαλισμού, που επαναπροσδιόρισε τις παγιωμένες πραγματικότητες τόσο 

στο εσωτερικό αυτών των κρατών, όσο και στη Διεθνή πολιτική σκηνή και 

τέλος από τη γενικευμένη οικονομική και επικοινωνιακή παγκοσμιοποίηση. Τα 

άνω γεγονότα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και των 

μέσω μαζικής επικοινωνίας οδήγησαν στη διαμόρφωση ενός νέου 

κοσμοθεωρητικού περιβάλλοντος, σαφώς επηρεασμένο από τη 

«μεταμοντέρνα κατάσταση», την παρατεταμένη νοσταλγία που 

παρουσιάστηκε από τον 19ο αιώνα, εξαιτίας «της αποκοπής των ανθρώπων 

από την ασφάλεια της κοινότητας και της διαρκώς ανακυκλούμενης 

παράδοσης» (εδώ παρατηρείται μια ντυρκχαϊμική αντίληψη της σύγχρονης 

κοινωνίας), «η αρνητική ή έστω αμφίθυμη στάση απέναντι στις 

εκσυγχρονιστικές διαδικασίες» και τέλος «η ανάδειξη νέων συλλογικοτήτων 

στο πλαίσιο της «μάχης των νέων εθνοπολιτισμικών ταυτοτήτων» στην εποχή 

της παγκοσμιοποίησης» (Κόκκινος, 2003: 100). 

Σύμφωνα με άλλους μελετητές, όπως η Gabrielle M. Spiegel, τα αίτια της 

στροφής του ενδιαφέροντος για το παρελθόν σε σχέση με τις πολιτικές της 

μνήμης και της ταυτότητας δεν περιορίζονται αποκλειστικά δεν περιορίζονται 

αποκλειστικά στη «δημόσια ιστορία» και στην ιστορική κουλτούρα αλλά 

επεκτείνονται και στην ακαδημαϊκή ιστορία, «όπου η στροφή προς τη μνήμη 

αποτελεί πτυχή της απόπειρας ανάκτησης στην ιστορία μορφή αντίδρασης 

έναντι της μεταμοντέρνας/μεταστρουκτουραλιστικής ιστορικής σκέψης, η 

οποία εμμένει στη διαμεσολαβημένη και κατασκευασμένη φύση κάθε γνώσης 

και ειδικότερα της ιστορικής» (Κόκκινος, 2003: 100). Η Spiegel επισημαίνει ότι 

η μνήμη έχει «υποστασιοποηθεί  ως αυτοτελής ιστορικός παράγοντας», 

λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο για πολλούς μεταμοντέρνους ιστορικούς, 

ως λόγος που υποκαθιστά την ιστορία και όχι ως μέσο για την ανακατασκευή 
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του κόσμου, ενσωματώνοντας με αυτόν τον τρόπο «το παρελθόν στο παρόν 

στερώντας του την ιστορικότητα του σα να επρόκειτο για το ίδιο το παρόν και 

όχι για το παρελθόν» (Κόκκινος, 2003: 101). 

 

1.2. Η μνήμη ως παράγοντας διαμόρφωσης της εθνικής 

ταυτότητας και του εθνικού «άλλου» 

 

Ως εθνική ταυτότητα μπορούμε να ορίσουμε τις αναπαραστάσεις, που έχει 

μια εθνική ομάδα για τον εαυτό της και τους διάφορους εθνικούς «άλλους». Η 

εθνική ταυτότητα, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες ταυτότητες, εξελίσσεται 

συνεχώς. Η διαμόρφωση της ξεκινάει από την ιστορική εξέλιξη της ομάδας σε 

έθνος, η οποία συνθέτει την εθνική της ταυτότητα μέσα από τη δόμηση μιας 

«εθνικής μνήμης», η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας δε σταματάει ποτέ, 

όσο υπάρχει η εθνική ομάδα (Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997: 14). Εθνικές 

επέτειοι, σύμβολα, τελετές, σημαδιακές ημερομηνίες, έργα τέχνης και μνημεία 

σκοπεύουν στη διατήρηση της εθνικής μνήμης, και κατά συνέπεια της εθνικής 

ταυτότητας (Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997: 15).  

Άρα η εθνική ταυτότητα είναι μια συμβολική κατασκευή, που οργανώνει 

την αντίληψη της εθνικής ομάδας για τον κόσμο, όχι μόνο για την ίδια αλλά και 

για τους επονομαζόμενους «εθνικούς άλλους». Η εθνική ταυτότητα στηρίζεται 

στην κοινή καταγωγή των μελών του έθνους, το οποίο έτσι εξασφαλίζει την 

ύπαρξη του ως ανεξάρτητη πολιτική οντότητα (Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 

1997:14-15). Όμως αν και οι αναφορές στην κοινή καταγωγή και παρελθόν 

του έθνους χρησιμοποιούνται για να νομιμοποιήσουν τόσο τη συγκρότηση του 

ως ιστορικά νέου φαινομένου με τη μορφή έθνους-κράτους όσο και τις 

προσαρμογές που απαιτούνται για τη διαιώνιση του, ταυτόχρονα οι ίδιες 

αναφορές υπονομεύουν τη διάσταση της νεωτερικότητας, αφού αυτή 

αντιπαρατίθεται με τη μυθική πρόσληψη του  έθνους, που οι απαρχές του 

χάνονται στο βάθος του χρόνου και οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να 

αντικρούεται προκειμένου να επιτευχθεί η συνέχεια του (Αβδελά, 1997β: 53).  

Η κοινωνική μνήμη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο περιεχόμενο των 

αναφορών της εθνική ταυτότητας. Η επαναπραγμάτευση της κοινωνικής 

μνήμης είτε από κανονιστικά πρότυπα είτε από ιστορικές συγκυρίες 
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συνεπάγεται την μεταβολή του περιεχομένου της εθνικής ταυτότητας (Αβδελά, 

1997β: 53). Η σημασία, που αποκτούν στην παρούσα κατάσταση, τα 

γεγονότα και οι σχέσεις του παρελθόντος (κάποια μένουν σταθερά, άλλα 

απορρίπτονται, ενώ αλλάζει η βαρύτητα κάποιων άλλων) μεταβάλλει τη 

σημασία του στη συγκρότηση της κοινωνικής μνήμης (Αβδελά, 1997β: 53). Η 

κοινωνική μνήμη όμως επηρεάζεται και από το περιεχόμενο που αποδίδεται 

σε κάθε εκδοχή της ταυτότητας, ενώ η εθνική της διάσταση διαμορφώνεται 

από την ενοποίηση διαφορετικών εκδοχών του παρελθόντος σε εθνική μνήμη 

στο κάθε έθνος-κράτος, η οποία αποτελεί μια δόμηση της πραγματικότητας 

και του παρελθόντος, διακύβευμα ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις (Αβδελά, 

1997: 53). 

Δομικό στοιχείο της κάθε ταυτότητας, όμως αποτελεί η εικόνα του 

«άλλου», καθώς η διαμόρφωση της συνεπάγεται τη διπλή και 

συμπληρωματική διεργασία της δόμησης και της διαφοροποίησης, της 

ένταξης και του αποκλεισμού» (Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997: 15). Για να 

μπορέσει κάποιος να διαμορφώσει την ταυτότητα του πρέπει να θέσει τα 

κριτήρια, τα οποία τη διαχωρίζουν από το περιβάλλον του, καθώς τα κοινά 

κριτήρια με τα οποία ορίζεται το έθνος έχουν πολιτισμικό χαρακτήρα: 

καταγωγή, γλώσσα, θρησκεία, παραδόσεις, μύθοι και ιστορικές μνήμες, αυτά 

ορίζουν το φυσικό  και το συμβολικό χώρο του έθνους και καθορίζουν τον 

«εθνικό άλλο» (Αβδελά, 1997: 33). Αυτή η διαδικασία ετεροπροσδιορισμού 

συμβάλλει στη διαιώνιση του ομοιογενούς και μοναδικού χαρακτήρα της 

εθνική ταυτότητας αλλά και στην άρνηση της να αναγνωρίζει ομοιότητες με 

κάθε τι έξω από αυτήν, καθώς και τυχόν διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της 

(Αβδελά, 1997α: 33).  

Παράγοντες, όπως η κλιμακούμενη πολιτικοποίηση της συλλογικής 

μνήμης, η ανάδειξη της σε «ιερή υποχρέωση» και πολιτικό καθήκον, η 

επιλεκτική εξιδανίκευση όψεων του εθνικού παρελθόντος, η ιεροποίηση της 

εθνικής ιστορίας και η λατρεία της σε μουσεία, επιστημονικά ινστιτούτα και 

διαδικτυακούς τόπους, που έχουν δημιουργηθεί για αυτόν ακριβώς τον 

σκοπό, καθώς και οι ιστορικές διαμάχες στο δημόσιο-πολιτικό πεδίο, 

συνθέτουν το νέο σκηνικό πρόσληψης της ιστορικής γνώσης, η οποία 

μετατρέπεται σε εργαλείο για χάρη της μνήμης και μετασχηματίζεται σε 

δικανικό επιχείρημα για την υπεράσπιση της εθνικής και πολιτισμικής 
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κοινότητας, σε μηχανισμό ιδεολογικής εκλογίκευσης της συλλογικής 

ταυτότητας (Κόκκινος, 2003: 94). 

«Η αντιθετική συνύπαρξη πλανητικού-εθνικού-τοπικού, που συνθέτει τη 

διαλεκτική λογική της παγκοσμιοποίησης καθώς και η ανάδυση νέων 

«αποκεντρωμένων» τεχνολογιών ως βασικών διαύλων πολιτικής τεχνολογίας, 

επιτρέπουν στην τρέχουσα ιστορική συγκυρία, σε εθνικιστές ακτιβιστές, αλλά 

και στις κοινότητες των αποδήμων και στις εθνικές διασπορές-παραδοσιακές 

ή εξατομικευμένες- να δημιουργήσουν το λεγόμενο «ψηφιακό έθνος» και να 

προσδώσουν αντιστασιακό περιεχόμενο στην εθνικιστική ιδεολογία, 

επιχειρώντας με την ψηφιοποίηση των πολιτισμικών επιτευγμάτων του 

ιστορικού, του πραγματικού έθνους, έτσι με την επιλεκτική ανασυγκρότηση 

της ιστορικής μνήμης της εθνικής κοινότητας να σφυρηλατήσουν 

διαδικτυακούς αλλά εμπράγματους, παρ’ όλα αυτά, δεσμούς συνοχής και 

αλληλεγγύης» (Κόκκινος, 2003: 93). Αυτή η πολιτικοποίηση της εθνικής και 

πολιτισμικής ταυτότητας, που αποτυπώνεται τόσο στο Διαδίκτυο όσο και στη 

διεθνή πολιτική σκηνή εκφράζει, σύμφωνα με την πλειοψηφία των μελετητών, 

την αντίθεση πραγματικά ή φαντασιακά απειλούμενων ομάδων στην 

παγκοσμιοποίηση και στην πολυπολιτισμικότητα (Κόκκινος, 2003: 93). 

Όμως ρόλος της ιστορίας δεν είναι η ηθική αξιολόγηση ή η εμπλοκή της σε 

μηχανισμούς απόδοσης δικαιοσύνης, έστω και για να διαφωτίσει την κοινή 

γνώμη, καθώς έτσι μετατρέπεται η ιστοριογραφική πρακτική σε εξουσιαστικό 

λόγο (Κόκκινος, 2003: 95). 

 

1.3. Η συλλογική μνήμη και το σχολείο: Το μάθημα της 

Ιστορίας 

 

Το σημαντικότερο ίσως ρόλο στη διαμόρφωση και τη διατήρηση της 

εθνικής μνήμης και ταυτότητας, στη σύγχρονη εποχή, διαδραματίζει το 

εκπαιδευτικό σύστημα (δεδομένου ότι θεμελιακός σκοπός του σχολείου 

αποτελεί η καλλιέργεια της φιλοπατρίας και της εθνικής ταυτότητας στους 

αυριανούς πολίτες) και ιδιαίτερα τα μαθήματα της Γεωγραφίας και της 

Ιστορίας, που αποσκοπούν στην ανάδειξη της μοναδικότητας του έθνους, σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα έθνη (Αβδελά, 1997α: 28 και Φραγκουδάκη & 
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Δραγώνα, 1997: 15). Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι το μάθημα της Ιστορίας 

εισάγεται επίσημα στα εκπαιδευτικά συστήματα τον 18ο αιώνα, εποχή που 

αρχίζουν να αναδύονται, με την αρωγή της βιομηχανικής ανάπτυξης, τα έθνη-

κράτη (Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997: 15).  

Το μάθημα της Ιστορίας, επειδή ευνοεί την ιδέα της μοναδικότητας του 

έθνους, λόγω της «εθνικής αφήγησης» που παράγει, κατέχει σημαντική θέση 

στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας στο σχολείο (Αβδελά, 1997α: 37). 

Συνεπώς «τα σχολικά βιβλία της ιστορίας αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο 

όπου κατασκευάζονται και αναπαράγονται αναπαραστάσεις για τον «εθνικό 

εαυτό» και τους άλλους λαούς, κυρίως τους γειτονικούς, μέσα από μια ενιαία 

και συνεκτική αφήγηση για τα «σημαντικά γεγονότα» του παρελθόντος, για 

τους «εχθρούς» και τους «φίλους»» (Αβδελά, 1997α: 37). Οι αναπαραστάσεις 

αυτές, όπως είναι γνωστό, αποτελούν τόσο απόρροια όσο και διαμορφωτές 

της κοινωνικής μνήμης. Η ιστορία μπορεί να παρέμβει στις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις με δύο τρόπους: συγκυριακά, στην περίπτωση που οι 

ομάδες προϋπάρχουν της επεξεργασίας, της αναπαράστασης του 

αντικειμένου, δηλαδή η προηγούμενη ιστορία της ομάδας και τα γεγονότα, 

που τη καθόρισαν συμβάλλουν στη δημιουργία της κοινωνικής 

αναπαράστασης για το αντικείμενο· και δομικά, στην περίπτωση που η 

δημιουργία της κοινωνικής αναπαράστασης του αντικείμενου συνδέεται 

άρρηκτα με την ύπαρξη της ομάδας, άρα η κοινωνική αναπαράσταση 

εγγράφεται αναπόφευκτα στην ιστορία της ομάδας (Moliner, P. (1992) “Cinq 

questions à propos des représentations sociales” στο “Les Cahiers 

Internationaux de Psychologie Sociale”, 20: 5-14, όπως ακριβώς από 

Μαντόγλου, 2005: 55). 

Σύμφωνα με την Αβδελά η μελέτη του εθνοκεντρικού περιεχομένου του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος (αφού αυτό αντικατοπτρίζει το ιστορικό 

και κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο η εθνική ομάδα διαμόρφωσε ιστορικά τις 

αναπαραστάσεις της τόσο για τον εαυτό της όσο και για τους εθνικούς 

«άλλους»), μας επιτρέπει να ερευνήσουμε τη διαδικασία με την οποία η 

συγκεκριμένη ομάδα συγκροτείται ιστορικά σε έθνος, συνθέτοντας και 

ανασυνθέτοντας την ιστορία της και διαμορφώνοντας την εθνική της 

ταυτότητα μέσα από τη διαμόρφωση μιας «εθνικής μνήμης» (Αβδελά, 1997β: 

50). 
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Το μάθημα της Ιστορίας, παρά τις προσπάθειες «ιδεολογικού 

απογαλακτισμού του από το εθνικό κράτος», παραμένει συνυφασμένο με τη 

διαιώνιση των λειτουργιών «της κυρίαρχης ιδεολογίας, με την άσκηση 

κοινωνικού ελέγχου, με τη διασφάλιση πολιτικής νομιμοποίησης, όπως και με 

τους μηχανισμούς συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας, η οποία δεν ορίζεται 

ως ιστορική σχέση και αέναη κατασκευή», αλλά διαδραματίζει «ρόλο 

οντολογικά προσδιορισμένης ιδιότητας, ριζικής και οριστικής εγγραφής, 

επιβολής της φυλετικής και εθνοπολιτισμικής κοινότητας στην ατομικότητα» 

(Κόκκινος, 2003: 95-96). 

 

1.4. Συμπέρασμα: ο «εκδημοκρατισμός» της συλλογικής 

μνήμης  

  

Η συλλογική μνήμη είτε ως ασταθής αποθήκη της ιστορίας, πλούσια σε 

αρχεία και σε τεκμήρια/μνημεία είτε ως ηχητικός και ζωντανός αντίκτυπος της 

ιστορικής εργασίας «μετέχει των σημαντικών διακυβευμάτων τόσο των 

αναπτυγμένων όσο και των υπό ανάπτυξη κοινωνιών, των κυρίαρχων και των 

κυριαρχούμενων τάξεων, καθώς αυτές παλεύουν στο σύνολο τους, για την 

εξουσία και τη ζωή, για την επιβίωση και την εξέλιξη τους» (Le Goff, 1998: 

143). Η μνήμη λοιπόν αποτελεί σημαντικό στοιχείο της διαμόρφωσης της 

ατομικής και συλλογικής ταυτότητας και συνεπώς δεν είναι μονάχα μια 

κατάκτηση αλλά και όργανο ισχύος (Le Goff, 1998: 143).   

Στις αναπτυγμένες κοινωνίες, ενώ η εισαγωγή πλήθους καινούργιας 

μορφής αρχείων, προφορικών και οπτικοακουστικών, φαίνεται να υπόσχονται 

τον εκδημοκρατισμό της μνήμης, αντίθετα η πορεία των καινούργιων μέσων 

παραγωγής και διάδοσης της (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο κ.τ.λ.) το 

διαψεύδουν, οπότε εναπόκειται στους επιστημονικούς επαγγελματίες της 

μνήμης, ανθρωπολόγους, ιστορικούς, δημοσιογράφους, κοινωνιολόγους, να 

φροντίσουν για τον εκδημοκρατισμό της κοινωνικής μνήμης, ο οποίος συνιστά 

μια από τις πρώτης προτεραιότητας επιταγές της επιστημονικής τους 

αντικειμενικότητας (Le Goff, 1998: 144). Διότι η μνήμη τροφοδοτεί και 

επανατροφοδοτείται από την ιστορία και πρέπει για αυτόν το σκοπό να 
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εξυπηρετεί την απελευθέρωση και όχι την υποδούλωση των ανθρώπων (Le 

Goff, 1998: 145). 
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Κεφάλαιο 2ο: Η κοινωνική μνήμη 

 

Προτού παρατεθούν οι θεωρίες που πραγματεύονται τον κοινωνικό 

χαρακτήρα της μνήμης και τη συλλογική μνήμη, θεωρήθηκε σκόπιμο να 

παρατεθούν κάποιες πληροφορίες για την ιστορική πορεία της αντίληψης της 

γνωστικής ψυχολογίας σχετικά με τη μνήμη και τις λειτουργίες της. 

 

2.1. Τι είναι η μνήμη; 

 

Η μνήμη ως μια βασική και αναπόσπαστη λειτουργία του ατόμου 

αποτέλεσε ερευνητικό αντικείμενο της νευροφυσιολογίας, της ψυχολογίας και 

της κοινωνικής ψυχολογίας.  

Οι νευροφυσιολόγοι και οι νευροβιολόγοι, οι οποίοι εξετάζουν το πώς και 

το που αποθηκεύονται οι πληροφορίες στον εγκέφαλο μας, έπειτα από 

έρευνες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μνήμη δεν είναι μια και μοναδική 

αλλά υπάρχουν διαφορετικές μορφές μνήμης, οι οποίες συναντούνται σε 

πολλά σημεία του εγκεφάλου και επεξεργάζονται δημιουργικά τις 

εισερχόμενες πληροφορίες. «Οι δομές αυτές καθώς και οι μορφές της μνήμης 

δεν είναι ανεξάρτητες αλλά σχετίζονται μεταξύ τους. Η μνήμη λοιπόν είναι 

αποτέλεσμα τόσο του γενετικού μας εξοπλισμού όσο και της ιστορίας μας, 

δηλαδή του συνόλου των γεγονότων και καταστάσεων που σημάδεψαν τις 

εγκεφαλικές μας δομές» (Μαντόγλου, 2005: 31-32). 

Στα κλασσικά εγχειρίδια ψυχολογίας η μνήμη διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο, τοποθετημένη όμως ανάμεσα στις ενδο-ατομικές λειτουργίες 

πρόσληψης του περιβάλλοντος, δηλαδή την αντίληψη, την αίσθηση, τη 

νοημοσύνη, τη γλώσσα και την σκέψη. Ειδικότερα ο κλάδος της ψυχολογίας, ο 

οποίος ασχολείται με την αποκωδικοποίηση των γνωστικών λειτουργιών, 

δηλαδή τη μνήμη και τη λήθη και ονομάζεται γνωστική ψυχολογία, διατυπώνει 

τον εξής λειτουργικό ορισμός της μνήμης «η μνήμη είναι η συγκράτηση της 

εμπειρίας ή της μάθησης» (Cassels, 1998: 5).  

Η μνήμη διατελεί, σύμφωνα με τους γνωστικούς ψυχολόγους, τρεις 

λειτουργίες:  
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1. την κωδικοποίηση, η οποία είναι η λειτουργία, η οποία προηγείται  

της αποθήκευσης των στοιχείων στη μνήμη. Αυτή η κωδικοποίηση μπορεί να 

είναι ακουστική (για λεκτικά στοιχεία), οπτική (για τα μη λεκτικά στοιχεία, όπως 

είναι τοποθεσίες και πρόσωπα) ή σημασιολογική (για νοήματα) 

2. την αποθήκευση, η οποία είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης των 

πληροφοριών στη μνήμη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αποθήκευσης, 

όπως και της κωδικοποίησης, συντελείται η οργάνωση των πληροφοριών, η 

οποία ταξινομεί λογικά τις εισερχόμενες, στη μνήμη πληροφορίες 

3. την ανάπλαση, η οποία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο 

άνθρωπος εντοπίζει και προσεγγίζει πληροφορίες, οι οποίες έχουν 

αποθηκευτεί στη μνήμη. Υπάρχουν πολλοί τύποι ανάπλασης, που μπορούν 

να μετρηθούν πειραματικά: αναγνώριση, ανάκληση, 

επανεμάθηση/επανάληψη, ενθύμηση, ανακατασκευαστική μνήμη, 

μυθοπλασία, μνήμη που εξαρτάται από την κατάσταση ή το πλαίσιο 

αναφοράς (Cassels, 1998: 8-15). «Μια αποτυχία σε μια από τις τρεις 

λειτουργίες οδηγεί στη λήθη» (Cassels, 1998: 6). 

 

2.1.α Η θεωρία του Ebbingaus: Διαμόρφωση των 

αναμνήσεων-Παρέμβαση 

 

Ένας από τους πρώτους μελετητές της μνήμης υπήρξε ο Herman 

Ebbingaus. Ο Ebbingaus ενδιαφέρθηκε για τον τρόπο διαμόρφωσης των 

αναμνήσεων. Αποτέλεσμα της έρευνας του ήταν η αναγνώριση τεσσάρων 

μορφών μνήμης: της ανάκλησης, της αναγνώρισης, της ανακατασκευής και τα 

αποθέματα για επανεμάθηση. 

Ανάκληση: πρόκειται για την πιο ισχυρή μορφή μνήμης, είναι η 

περίπτωση κατά την οποία το άτομο μπορεί να θυμηθεί μια μαθημένη 

πληροφορία χωρίς καμία αρχική παρακίνηση. 

Αναγνώριση: πρόκειται για τη δεύτερη λιγότερο ισχυρή μορφή μνήμης, 

αφορά την περίπτωση που μια μαθημένη πληροφορία παρόλο που δεν 

μπορούσε να ανακληθεί μπορούσε να αναγνωριστεί ως μέρος του συνόλου 

πληροφοριών στο οποίο ανήκε. 
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Ανακατασκευή: πρόκειται για μια ποιο ασθενή μορφή μνήμης, κατά την 

οποία το υποκείμενο αν και δε μπορεί να ανακαλέσει ή να αναγνωρίσει ένα 

σύνολο μαθημένων πληροφοριών, μπορεί να ανακατασκευάσει τις μαθημένες 

πληροφορίες με τη σειρά με την οποία αρχικά τις είχε μάθει, οπότε 

αποδεικνύεται ότι υπάρχουν κάποια ίχνη της αρχικής μνήμης. 

Αποθέματα για επανεμάθηση: πρόκειται για την τέταρτη και πλέον 

ασθενή μορφή μνήμης, κατά την οποία η ανάκληση, η αναγνώριση και η 

ανακατασκευή των μαθημένων πληροφοριών, είναι αδύνατη αλλά αν το άτομο 

προσπαθούσε «να μάθει» τις ίδιες πληροφορίες ξανά θα χρειαζόταν πολύ 

λιγότερο χρόνο από ότι αν αυτές του ήταν άγνωστες. (Hayes, 1998: 202-203) 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της μνήμης που αναγνώρισε ο Ebbingaus ήταν 

αυτό της παρέμβασης στη μνήμη. Η παρέμβαση παρατηρείται όταν ένα 

σύνολο μαθημένων πληροφοριών παρεμβαίνει σε ένα άλλο. Υπάρχουν δύο 

τύποι παρέμβασης η προδρομική παρέμβαση και η αναδρομική παρέμβαση. 

Η προδρομική παρέμβαση είναι στην ουσία η παρέμβαση της προηγούμενης 

γνώσης στη μετέπειτα μάθηση και η αναδρομική παρέμβαση είναι η 

παρέμβαση της καινούργιας μάθησης στις πληροφορίες, που είχαν μαθευτεί 

παλιά (Hayes, 1998: 208-209). 

 

2.1.β. Συμπεράσματα σχετικά με την αντιμετώπιση της 

μνήμης από τη γνωστική ψυχολογία 

 

Οι γνωστικοί ψυχολόγοι, συνεπώς, υποστηρίζουν ότι η μνήμη περιορίζεται 

στη γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών και στην αποθήκευση σε μια 

δεξαμενή των πληροφοριών, των καταστάσεων, των γεγονότων, των 

πραγμάτων, του χώρου και των στάσεων, υποτιμώντας όμως την κοινωνική 

λειτουργία της μνήμης, σε αντίθεση με τις απόψεις του Φρόιντ, ο οποίος στο 

βιβλίο του «Η ερμηνεία των ονείρων», μπορεί να μεταχειρίζεται τη μνήμη ως 

μια πελώρια δεξαμενή, υποστηρίζοντας την ίδια στιγμή όμως ότι «τίποτα από 

όσα κατείχαμε διανοητικά δε μπορεί να χάνεται εξ ολοκλήρου»,  όπως και ότι 

αυτά που ανακαλούμε από τη μνήμη υπόκεινται πρώτα σε μια λογοκρισία (Le 

Goff, 1998: 139). 
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Η γνωστική ψυχολογία, λοιπόν, θεωρεί πως η μνήμη και τα συστήματα 

μνήμης, που συνδέονται με τον εγκέφαλο λειτουργούν αυτόματα, επομένως 

το ενδιαφέρον των γνωστικών ψυχολόγων στρέφεται στον τρόπο με τον οποίο 

είναι οργανωμένο το ενδο-ατομικό μνημονικό σύστημα και στις λειτουργίες 

που διενεργούνται μέσα σε αυτό.  

Η μνημόνευση, όπως απέδειξαν οι νευροφυσιολόγοι και οι νευροβιολόγοι, 

είναι ενεργή διαδικασία και όχι παθητική (όπως δηλαδή αποθηκεύει τα 

δεδομένα η μνήμη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή), όπως δηλαδή την 

αντιμετωπίζουν οι γνωστικοί ψυχολόγοι. 

 

2.2. Κοινωνική ψυχολογία και μνήμη 

 

 Την άποψη ότι η μνημόνευση είναι μια ενεργή διαδικασία την ασπάζονται 

και οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, οι οποίοι έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην 

κοινωνική βάση της μνήμης, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διαδικασία 

μνημόνευσης ενός γεγονότος ή ενός αντικειμένου, αυτό προσαρμόζεται στις 

κοινωνικές τάσεις και στο πολιτιστικό σύστημα μιας δεδομένης ομάδας, μιας 

κοινωνίας. Την άποψη αυτή εισήγαγε πρώτος ο Bartlett, ο οποίος εφηύρε τον 

όρο «κοινωνική συμβατότητα» για να επισημάνει την άποψη ότι οι ψυχολόγοι 

παραβλέπουν το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον (Μαντόγλου, 

2005: 33).  

Το κοινωνικό κονστρουκτιβιστικό ρεύμα, που υποστηρίζει την ιστορικότητα 

των ψυχολογικών φαινομένων, προτείνει μια προσέγγιση της μνήμης, η οποία 

επιτρέπει την εγκαθίδρυση ενός χαρακτήρα συν-οικοδόμησης και εξω-

νοητικής διαδικασίας της γνώσης. Για την κατανόηση της γνώσης σε όλη της 

τη σημασιολογική διάσταση, κρίνεται απαραίτητη η εγγραφή της σε ένα 

κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο. (Μαντόγλου, 2005: 37-38) 

Οι Pàez, Insua και Vergara αποδίδουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της 

μνήμης σε πέντε λόγους: 

• Οι άνθρωποι μοιράζονται ενθυμήσεις τις οποίες ανασύρουν από τη μνήμη 

τους συλλογικά, μιλάνε δημόσια για τα γεγονότα και όσο παράγεται λόγος 

για αυτά, τόσο αυτά παραμένουν ζωντανά. Η επιλογή των γεγονότων που 

θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης σχετίζεται με τις έντονες 
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συναισθηματικές αντιδράσεις που τα συνοδεύουν, ιδιαίτερα τα ευχάριστα 

γεγονότα. 

• Για να θυμηθούμε κάτι, χρησιμοποιούμε κοινωνικά καθορισμένα σημεία 

αναφοράς, όπως είναι οι επέτειοι, οι γιορτές και τα σημαντικά κοινωνικά 

γεγονότα. Όλες οι κοινωνικές ομάδες δημιουργούν τα δικά τους κοινωνικά 

χωρικά και χρονικά σημεία αναφοράς (παραδείγματος χάριν οι αρχαίοι 

Έλληνες μετρούσαν τον χρόνο με τις Ολυμπιάδες). 

• Το ίδιο το περιεχόμενο της μνήμης σχετίζεται με ένα βιωμένο παρελθόν σε 

ένα πλαίσιο ενεργής παρουσίας άλλων ατόμων. 

• Για να γίνει κάποιος μέλος μιας κοινωνικής ομάδας οφείλει να 

οικειοποιηθεί και να εσωτερικεύσει τις κοινές παραδόσεις και κοινωνικές 

παραστάσεις που μοιράζεται η ομάδα. Με άλλα λόγια να μοιραστεί τη 

συλλογική μνήμη της ομάδας, η οποία είναι «κοινωνικά ριζωμένη» στους 

σκοπούς και στις ανάγκες της. Η μνήμη θεμελιώνεται μέσω της γλώσσας 

και της επικοινωνίας με τους άλλους (Μαντόγλου, 2005: 38). 

Συμπερασματικά για να κατανοηθεί η μνήμη πρέπει να εξετάζεται 

παράλληλα ως γνωστική διαδικασία επεξεργασίας της γνώσης αλλά και ως 

ένα κοινωνικό οικοδόμημα, που την ανάγει σε κοινωνική πρακτική. 

 

2.3. Η διαπίστωση του κοινωνικού χαρακτήρα της μνήμης 

 

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω το ενδιαφέρον των ψυχολόγων 

μονοπωλούσε η ίδια η πράξη της μνήμης, χωρίς να αναδεικνύεται η κοινωνική 

και ιστορική επικέντρωση των ομάδων και η λειτουργία της ταυτότητας της 

μνήμης μέσα στο χρόνο και στο χώρο, αυτή η επικέντρωση στις ενδο-ατομικές 

λειτουργίες δε μελετά τη συμβολική διαμεσολάβηση ανάμεσα στο άτομο, τον 

«άλλο» και τον κόσμο (Μαντόγλου, 2005: 36). 

«Στην παραδοσιακή πειραματική ψυχολογία, τα άτομα κι οι ομάδες, 

αντιμετωπίζονται στατικά, σαν να χρησιμοποιούν και να επιλέγουν 

πληροφορίες που κυκλοφορούν μέσα στην κοινωνία, και όχι σαν να τις 

δημιουργούν και να τις μεταβιβάζουν» (Moscovici, S., (1976) “Las 

Psychanalyse son image et son public. Paris : PUF”: 53, όπως ακριβώς από 

Μαντόγλου, 2005: 36). Τα άτομα και οι ομάδες όμως επεξεργάζονται 
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ενεργητικά τις μνήμες και τις προσαρμόζουν στα σχήματα και στις 

πεποιθήσεις τους, όπως και στις καταστάσεις, που αντιμετωπίζουν. 

Η διαδικασία της ενθύμησης, όπως υποστηρίζουν οι Middleton και 

Edwars, αποτελεί μια μορφή κατασκευασμένης δραστηριότητας, το σκελετό 

ενός πολιτιστικού νοήματος, που μοιράζονται τα άτομα και οι ομάδες, και όχι 

μια απλή διαδικασία ανάκτησης των αποθηκευμένων πληροφοριών 

(Μαντόγλου, 2005: 36-37) . 

Ένα ερευνητικό ρεύμα της ψυχολογίας της μνήμης, το οποίο εντάσσεται 

στα πλαίσια της γνωστικής προσέγγισης, είναι αυτό της σημασιολογικής 

μνήμης. Το ρεύμα αυτό αναγάγει τη γνώση σε μια μορφή απομνημόνευσης, 

και μέσω της γλώσσας, λαμβάνει υπόψη τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Η 

σημασιολογική μνήμη αποτελείται από ένα οργανωμένο σύνολο λεκτικών και 

μη λεκτικών δομών. «Η γνώση αντιμετωπίζεται ως αναπαράσταση και 

αντιστοιχεί σε μια δομή πληροφοριών και σημασιών συνδεδεμένων με την 

παρελθοντική εμπειρία, η οποία εγγράφεται στη μνήμη και ενεργοποιείται από 

τις καινούργιες εμπειρίες. Στο μοντέλο της «σημασιολογικής μνήμης» 

παρατηρείται μια δυσδιάκριτη αντιμετώπιση των στοιχείων της μνήμης που 

αφορούν την ψυχολογική της λειτουργία, την αναπαραστασιακή της 

κατάσταση και τη δομή της γνώσης. 

Άρα λοιπόν η μνήμη είναι κοινωνική υπόθεση, στόχος της είναι να κάνει 

τον άλλο να δει αυτό που εμείς έχουμε δει, δηλαδή να του μεταβιβάσει την 

εμπειρία μας, η οποία οικοδομείται από την περιγραφή που κάνουμε για τον 

άλλο. Όπως υποστηρίζει ο Janet, «η απομνημόνευση γίνεται για να 

αποτελέσει στη συνέχεια αντικείμενο αφήγησης. Η απομνημόνευση είναι μια 

διαδικασία που δεν τελειώνει με το τέλος του γεγονότος, εφόσον η μνήμη 

τελειοποιείται στη σιωπή» (Μαντόγλου, 2005: 37). 

 

2.4. Θεωρία του Bartlett για  τη μνήμη – κοινωνική μνήμη 

(Πρώιμος κονστρουκτιβισμός) 

 

Ο Frederic Bartlett από τη δεκαετία του ’20 υποστήριξε την ανάγκη για τη 

στενή σχέση της κοινωνικής ψυχολογίας με την ανθρωπολογία. Ο Bartlett 

επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον W.H. Rivers, καθηγητή ψυχολογίας και 
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ανθρωπολογίας στο Κέιμπριτζ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι θυμικές και 

γνωστικές διαδικασίες επηρεάζονται επιλεκτικά από τους κοινωνικούς 

θεσμούς. Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, υποστήριξε ότι η πειραματική 

ψυχολογία έπρεπε να μελετάει την μνήμη σε συνθήκες, που να πλησιάζουν, 

όσο το δυνατό περισσότερο αυτές της καθημερινής ζωής και μέσα στο 

πλαίσιο των εκάστοτε συμφραζομένων της. Ως τότε η πειραματική ψυχολογία 

με πρωτεργάτη τον Ebbinghaus μελετούσε την μνήμη χρησιμοποιώντας, άνευ 

νοήματος προς απομνημόνευση υλικό. Σύμφωνα με τον Bartlett τα πειράματα 

δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα γιατί η μνήμη, όπως και οι λοιπές 

μαθησιακές διεργασίες, αποτελούν στην ουσία μια προσπάθεια αναζήτησης 

νοήματος (Παραδέλλης, 1995: 33). 

Αντικείμενο της μελέτης του Bartlett ήταν ο τρόπος, με τον οποίο ο 

άνθρωπος κατανοεί τις πληροφορίες που δέχεται και με ποιον τρόπο οι 

προσωπικές του αξίες και ιδέες επεμβαίνουν στις μνήμες του (Hayes, 1998: 

202). Ο Bartlett υποστήριξε ότι οι αναμνήσεις μας δεν είναι απλή καταγραφή 

των γεγονότων, που έχουν συμβεί γιατί πριν αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες 

τις επεξεργαζόμαστε και τις τροποποιούμε. «Αντί να καταγράφουμε τις 

πληροφορίες για κάποια γεγονότα, οργανώνουμε τις αναμνήσεις μας έτσι που 

να ταιριάζουν στις προσδοκίες μας και στην υπάρχουσα γνώση μας» (Hayes, 

1998: 210). Για να υποστηρίξει αυτήν την άποψη υποδεικνύει το γεγονός, ότι 

οι άνθρωποι δε θυμούνται τις ακριβείς λέξεις μιας ιστορίας, αλλά τη θυμούνται 

με τη μορφή ενός σχήματος, καθαρά προσωπικού, στο οποίο συνηθίζουν να 

προσθέτουν ή να αφαιρούν στοιχεία από την αρχική ιστορία, 

προσαρμόζοντας την έτσι στις προσδοκίες τους και στα προηγούμενα 

«σχήματα». Με τον όρο «σχήμα», δηλώνεται μια ενεργή οργάνωση 

παρελθοντικών αντιδράσεων ή εμπειριών, που χρησιμεύει στη διαφύλαξη του 

πολιτισμού και δίνει τη δυνατότητα μετατροπής του παρελθόντος (Μαντόγλου, 

2005). «Αλλά τα “γνωστικά σχήματα” δεν επηρεάζουν μόνο την ανάκληση, 

αλλά και την αντίληψη και την κατανόηση, κατά συνέπεια το υλικό που 

απομνημονεύεται είναι ήδη επηρεασμένο από τα “γνωστικά σχήματα”» 

(Παραδέλλης, 1995: 35). 

Όπως απέδειξε ο Bartlett, τείνουμε να προσαρμόζουμε τις πληροφορίες 

στα υπάρχοντα σχήματα και να ξεχνάμε όποιες λεπτομέρειες δεν 

ανταποκρίνονται σε αυτά (Hayes, 1998: 212). Η μνήμη δηλαδή είναι το 
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αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο δεδομένο εμπειρικό υλικό και 

στα υπάρχοντα γνωστικά σχήματα, άρα πρόκειται για μια ανακατασκευαστική 

λειτουργία. Η μνήμη όμως δεν αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες, τείνει να 

δημιουργεί και «να θυμάται» μια γενική εικόνα των πραγμάτων και στην ουσία 

να κατασκευάζει τις λεπτομέρειες βάσει των «γνωστικών σχημάτων» 

(Θεόδωρος Παραδέλλης, 1995: 35). Αν και αυτό είναι μια κοινή διαδικασία για 

όλους, λίγοι μπορούμε να τη συνειδητοποιήσουμε γιατί η υποκειμενική μας 

εμπειρία μας δίνει την εντύπωση ότι θυμόμαστε τα γεγονότα με ακρίβεια, 

ακόμα και αν αυτό που θυμόμαστε δεν είναι αυτό που συνέβη στην 

πραγματικότητα (Hayes, 1998: 210). Αυτό δε σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι 

ανίκανος να θυμηθεί πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στα «σχήματα» 

του, αλλά ότι απλά «τείνει» προς αυτήν την εύκολη διαδικασία, γιατί είναι 

σαφώς ευκολότερο να θυμόμαστε πληροφορίες, που έχουν «νόημα» για εμάς, 

έτσι που ασυνείδητα να μπορούμε να τις προσαρμόσουμε στα «σχήματα» 

μας και να λησμονήσουμε τις όσες αντιφατικές πληροφορίες (Hayes, 1998: 

212). 

Άρα λοιπόν η μνήμη και η αλλαγή ή αλλοίωση της εξαρτάται από τα 

προσωπικά ενδιαφέροντα και συναισθήματα, αλλά και από τον πολιτισμικά 

διαμορφωμένο τρόπο θεώρησης των πραγμάτων (Παραδέλλης, 1995: 33). 

Δηλαδή η αλλοίωση της μνήμης δεν είναι αποτέλεσμα της διαγραφής ή της 

εξασθένισης των αναμνήσεων αλλά της ανακατασκευής του νοήματος βάσει 

των νέων γνωστικών σχημάτων (Παραδέλλης, 1995: 35). Για να υποστηρίξει 

την άποψη, ότι οι πολιτισμικές αξίες είναι αυτές οι οποίες χαρακτηρίζουν σε 

κάθε λαό, τι είναι άξιο για απομνημόνευση, φέρνει ως παράδειγμα την 

Αφρικανική φυλή Σουάζι, οι οποίοι ως κτηνοτροφικός λαός εμφανίζουν 

ιδιαίτερα δυνατή μνήμη, σε σχέση με τη ζωή των κοπαδιών τους, π.χ. τα 

χαρακτηριστικά και τις τιμές τους σε εννέα χωριστές αγοραπωλησίες 

(Παραδέλλης, 1995: 33-34). 

Ο Bartlett περιέγραψε τη σχέση της μνήμης με την εξουσία: όταν οι γενικές 

πολιτισμικές τάσεις και αξίες τίθενται κάτω από οποιαδήποτε μορφή 

κοινωνικού ελέγχου, από μια μονάδα εξουσίας, τότε η ανάκληση αποκτά 

έντονο κατασκευαστικό και εφευρετικό χαρακτήρα, με το να προσαρμόζεται 

στο τι θα ήθελε να ακούσει ο συνομιλητής και φορέας εξουσίας. 
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Η διαδικασία κοινωνικής συμβατότητας που περιγράφει ο Bartlett, αφορά 

την επίδραση του παρελθόντος στο παρόν και πραγματοποιείται σε τέσσερις 

φάσεις: 

Την κοινωνική αφομοίωση του καινούργιου στις ήδη υπάρχουσες 

πολιτισμικές συνήθειες. Αφορά τη διαδικασία κατά την οποία οι διάφορες 

πλευρές ή οι λεπτομέρειες ενός αντικειμένου μεταβιβάζονται, είτε 

προσαρμοζόμενες άμεσα, αν συμφωνούν με την κληρονομιά της ομάδας είτε 

σε διαφορετική περίπτωση αφού επεξεργαστούν με ειδικό τρόπο. 

Την απλοποίηση, που αφορά την επεξεργασία αφαίρεσης ή απλοποίησης 

των λεπτομερειών ή των λιγότερης σημασίας στοιχείων της αναπαράστασης 

ενός αντικειμένου. Η επεξεργασία και η μετάλλαξη του αντικείμένου γίνεται με 

βάση τα χαρακτηριστικά της ομάδας. 

Την κοινωνική συγκράτηση φαινομενικά ασήμαντων στοιχείων, όπως για 

παράδειγμα μερικές λεπτομέρειες του αντικειμένου, οι οποίες όμως 

θεωρούνται σημαντικές ή έχουν συμβολικό χαρακτήρα για την ομάδα, ενώ 

συμβάλλουν στην αφομοίωση του αντικειμένου. 

Την κοινωνική κατασκευή, η οποία αναφέρεται στην αφομοίωση του 

αντικειμένου στο κοινωνικό σχήμα της ομάδας ως ένα νέο δομικό στοιχείο, το 

οποίο παίρνει μια νέα μορφή, επιτρέποντας την ενσωμάτωση νέων στοιχείων. 

Οι τρεις πρώτες διαδικασίες διαμορφώνουν μοναδικά την ομάδα 

υποδοχής, η οποία ενσωματώνει τα νέα στοιχεία από την αλληλεπίδραση της 

με άλλες ομάδες και δημιουργεί, κατασκευάζει και συνθέτει στο εσωτερικό της 

μια νέα κοινωνική οργάνωση, η οποία έχει τις ρίζες της στο παρελθόν αλλά 

ταυτόχρονα λειτουργεί μέσα στην κοινωνία της οποίας αποτελεί μέλος. 

Επομένως, όταν νέα πολιτισμικά στοιχεία εισάγονται σε μια ομάδα, αυτά 

μπορούν να μεταμορφωθούν όχι μόνο μέσω της αφομοίωσης, της 

απλοποίησης, της επεξεργασίας και της διατήρησης ανούσιων ή 

δευτερευόντων στοιχείων, αλλά και μέσω νέων κατασκευών προς την 

κατεύθυνση που εξελίσσεται η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

Ο Bartlett υποστήριξε ότι η μνήμη δέχεται κοινωνικές επιρροές, μάλιστα 

ανάλυσε τον κοινωνικό χαρακτήρα της μνήμης βάσει των διακρίσεων: μνήμη 

μέσα στην ομάδα και μνήμη για την ομάδα, μνήμη ύλη και μνήμη τρόπος. 

(Bartlett, F.C. (1932/1954) “Remembering: A study in experimental and social 

psychology”, Cambridge University Press, όπως ακριβώς από Μαντόγλου, 
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2005). Η ύλη δηλαδή το περιεχόμενο της μνήμης, που μοιράζεται η ομάδα, 

αναφέρεται στην πράξη της ανάμνησης στην ομάδα, δηλαδή στην κοινωνική 

της οργάνωση, στο πολιτισμικό και συμβολικό της πλαίσιο, και παραπέμπει 

στον κοινωνικό καθορισμό της ανάμνησης (Μαντόγλου, 2005: 35). Ο τρόπος, 

που αφορά την έκφραση της μνήμης και τη μορφή μεταβίβασης του 

περιεχομένου της, είναι ανάλογος με την ιδιοσυγκρασία ή το χαρακτήρα της 

ομάδας, τα ενδιαφέροντα και το ύφος της, τις αξίες και τα συναισθήματα των 

μελών της (Μαντόγλου, 2005: 35). Η ανάκληση, επομένως, αν και συνιστά μια 

ατομική δραστηριότητα, επηρεάζεται από κοινωνικούς παράγοντες, μπορεί 

σαν δραστηριότητα να είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους, ο τρόπος όμως 

με τον οποίο τη χειρίζεται ο καθένας από αυτούς είναι διαφορετικός 

(Μαντόγλου, 2005: 35). 

 

2.5. Η θεωρία του Halbwachs για τη μνήμη 

 

Ο κοινωνιολόγος Maurice Halbwachs είναι από τους πρώτους 

επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τη μνήμη, μάλιστα ήταν ο πρώτος που 

πρότεινε τον όρο συλλογική μνήμη τη δεκαετία του 1920. Η κοινωνιολογική 

αντίληψη του Halbwachs για τη μνήμη ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτήν 

του φιλοσόφου Henri Bergson (που υπήρξε και μέντορας του), ο οποίος 

αντιλαμβάνονταν τη μνήμη ως διατηρημένη σε ένα ατομικό ψυχολογικό 

ασυνείδητο, από το οποίο το μυαλό επιλέγει από τις περασμένες εμπειρίες τι 

μπορεί να χρησιμεύσει στη παρούσα δράση, για τον Halbwachs η μνήμη 

απομακρύνεται από την ατομική σφαίρα για να τοποθετηθεί στα «κοινωνικά 

πλαίσια» (Kritzman, 1996 και Wachtel, 1990).  

Στις επόμενες παραγράφους θα εκτεθούν ορισμένες από τις θεωρίες, που 

πρότεινε σχετικά με τη συλλογική μνήμη, στα έργα του «Les Cadres sociaux 

de la memoire» και «La memoire collective». 

 

2.5.1.Διακριση της μνήμης σε συλλογική και ατομική  

 

Η μνήμη για τον Halbwachs περιλαμβάνει ένα σύνολο εξωτερικών προς το 

άτομο σχέσεων, μορφών και αντικειμένων που στηρίζουν, εξαντικειμενικεύουν 
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και ενσαρκώνουν το παρελθόν, δηλαδή από τα κοινωνικά πλαίσια στα οποία 

εντάσσονται στη διάρκεια της ζωής τους (όπως η οικογένεια, η κοινωνική 

τάξη, η πολιτική παράταξη ή η επαγγελματική ομάδα) (Παραδέλλης, 1995: 28-

29). 

 Η μνήμη λοιπόν υφίσταται συνεχή ανακατασκευή κάτω από το βάρος και 

την επήρεια του παρόντος της κοινωνίας. Οι άνθρωποι λοιπόν βλέπουν το 

παρελθόν, που δεν υπάρχει πια από την σκοπιά του παρόντος. Στόχος της 

συλλογικής μνήμης, για τον Halbwachs, είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

του παρόντος καθώς το σύγχρονο διυλίζει το παρελθόν, διαλέγει ανάμεσα στη 

μετάδοση ή στη λήθη των παραδόσεων και συνεπώς οι παραδόσεις 

μεταβάλλονται σύμφωνα με τις μεταβολές των ομάδων (Wachtel, σελίδα 6). 

Οι παρούσες καταστάσεις και αξίες, παραδείγματος χάριν τα πολιτικά 

συμφέροντα, οι ιδεολογίες, οι προσδοκίες για το μέλλον και οι ιστορικές 

συνθήκες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

προσλαμβάνουν το παρελθόν (Παραδέλλης, 1995: 28-29). 

Η μνήμη, σύμφωνα με τον Halbwachs, μπορεί να διακριθεί σε ατομική και 

σε συλλογική ή κοινωνική. Η ατομική μνήμη αφορά τη μνήμη μιας ομάδας 

ατόμων, που έχουν κάποιες κοινές εμπειρίες, οι οποίες τους καθόρισαν.  

Η συλλογική μνήμη από την άλλη αφορά μεγάλες ομάδες, όπως ένα έθνος ή 

μια κοινότητα (Μαντόγλου, 2005: 41). 

Οι ατομικές μνήμες σχετίζονται άμεσα με τις συλλογικές μνήμες και το 

αντίστροφο, για αυτό για να κατανοήσουμε τις ατομικές αναμνήσεις πρέπει να 

γνωρίζουμε τις συλλογικές, το ίδιο ισχύει και για τις συλλογικές αναμνήσεις, 

για να τις κατανοήσουμε πρέπει να γνωρίζουμε τις ατομικές. «Αυτά τα δύο 

είδη μνήμης έχουν κοινά κοινωνικά θεμέλια ή πλαίσια: είναι εικονικές και 

συγκεκριμένες αναπαραστάσεις γεγονότων ή προσώπων τοποθετημένων στο 

χώρο και στο χρόνο» (Μαντόγλου, 2005: 41). 

Ο Halbwachs στο έργο του «Η συλλογική μνήμη», υποστήριξε ότι η 

ατομική μνήμη οφείλει την ύπαρξη της στη συλλογική μνήμη, γιατί οι εμπειρίες 

μνημόνευσης των ενθυμήσεων του ατόμου συνδέονται άμεσα με τις 

ενθυμήσεις των γύρω του ατόμων (Μαντόγλου, 2005: 42). Για τον Halbwachs 

«οι ατομικές αναμνήσεις υπάρχουν και εντοπίζονται στο παρελθόν όταν 

συνδέονται με τις αναμνήσεις των άλλων: το άτομο θυμάται πάντα ως μέλος 
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της κοινωνικής ομάδας»1 (Wachtel, 1990: 5). Μάλιστα για τον Halbwachs 

«όταν τα άτομα ανακαλούν ο ένας την ύπαρξη του άλλου, με την κυριολεκτικά 

βιολογική έννοια της λέξης, η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν είναι αυτή 

που καθορίζει τι θα ανακληθεί από τη μνήμη» (Becker, 2005: 106)2.  

Αυτό λοιπόν καθιστά τη συλλογική μνήμη πολλαπλή και όχι ενιαία αφού 

εξαρτάται από την εκάστοτε κοινωνική ομάδα στα πλαίσια της οποίας 

παράγεται (Παραδέλλης, 1995: 28). Οι πρόσφατες αναμνήσεις μας 

εντάσσονται, σύμφωνα με τον Halbwachs, στο πλαίσιο των παλαιών μας 

αναμνήσεων, και αντίστροφα, αυτές οι αναμνήσεις προσαρμόζονται στο 

σύνολο των επίκαιρων αντιλήψεων μας (Μαντόγλου, 2005: 42). Για τον 

Halbwachs «το κάθε άτομο ανακατασκευάζει το παρελθόν του/της 

χρησιμοποιώντας διάφορα στοιχεία, που του παρέχονται από τις διαφορετικές 

ομάδες στις οποίες αυτός/αυτή ανήκει ή μπορεί να συσχετίζεται τη δεδομένη 

στιγμή. Η μνήμη είναι πάντα μια προσπάθεια: μια προσπάθεια κατασκευής 

και ανακατασκευής που εμπλέκει το παιχνίδι των διαντιδράσεων» (Becker, 

2005: 109)3. Συνεπώς κάθε ατομική μνήμη δεν είναι παρά μια σκοπιά 

θεώρησης της συλλογικής μνήμης, άρα η μοναδικότητα και η αυθεντικότητα 

των προσωπικών αναμνήσεων παράγεται στην ουσία από τη διασταύρωση 

μιας σειράς μνημών, οι οποίες σχετίζονται με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες 

στις οποίες ανήκουμε (Wachtel, 1990: 5). Σύμφωνα με τον Lowenthal, πολλά 

γεγονότα που ανακαλούμε ως δικές μας εμπειρίες στην πραγματικότητα τα 

έχουμε πληροφορηθεί και έχουν ενσωματωθεί στην μνήμη μας (Lowenthal, 

1990: 196). 

Οι ενθυμήσεις μας, σύμφωνα με τον Halbwachs, είναι συλλογικές και μας 

τις θυμίζουν οι άλλοι, ακόμα και όταν πρόκειται  για γεγονότα, στα οποία μόνο 

εμείς εμπλεκόμαστε. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Halbwachs, δεν 

είμαστε ποτέ μόνοι, η παρουσία των άλλων υφίσταται πάντα είτε σε 

πραγματικό είτε σε συμβολικό επίπεδο. Ακόμα και αν αποστασιοποιηθούμε 

                                            
1 “…that individual recollections only exist and are localized in the past by linking up with the 
memory of others: one only ever remembers as a member of a group.” 
2 “If individuals recall each other, in the literal, biological sense of the world, it is the social 
group which determines what is memorable.” 
3 “…each individual reconstructs his or her past out of the different elements offered by the 
various groups to which he or she belongs or is connected with in the present. Memory is 
always an effort: an effort of construction and reconstruction involving the play of 
interactions.” 
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από μια κοινωνία συνεχίζουμε να επηρεαζόμαστε από αυτή, καθώς έχει 

διαμορφώσει τη σκέψη μας και τον τρόπο που προσδιορίζουμε τον εαυτό μας 

σε σχέση με τα μέλη της (Wachtel, 1990: 6). Σε κάθε συλλογική μνήμη όμως 

υπάρχει η επέμβαση της ατομικής συνείδησης, την οποία ο Halbwachs την 

ονομάζει «ευαισθησία διαίσθησης» (Μαντόγλου, 2005: 42). 

Η δύναμη και η διάρκεια της συλλογικής μνήμης οφείλεται στο γεγονός ότι 

την στηρίζει μια ομάδα ατόμων, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θυμούνται ως μέλη 

μιας ομάδας. Αν και υπάρχει ένα σύνολο κοινών ενθυμήσεων, που 

εξαρτούνται η μία από την άλλη, δεν εμφανίζονται οι ίδιες σε κάθε μέλος της 

ομάδας (Μαντόγλου, 2005: 43). Κάθε ατομική μνήμη θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως μια ενόραση της συλλογικής μνήμης, η οποία 

διαμορφώνεται από τις σχέσεις του φορέα της με άλλα περιβάλλοντα 

(Μαντόγλου, 2005: 43). Υπάρχει, δηλαδή μια ποικιλία ατομικών μνημών για 

ένα γεγονός, η οποία οφείλεται στις σχέσεις και στην αλλαγή των σχέσεων 

των φορέων τους με τα διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα (Μαντόγλου, 2005: 

43). 

Οι ενθυμήσεις οργανώνονται με δύο τρόπους: είτε ομαδοποιούνται γύρω 

από ένα συγκεκριμένο άτομο, που τις φαντάζεται από τη δική του οπτική 

γωνία, είτε μοιράζονται στο εσωτερικό μιας μεγάλης ή μικρής κοινωνίας 

(Μαντόγλου, 2005: 43). Υπάρχουν δηλαδή και ατομικές και συλλογικές 

μνήμες, στις οποίες συμμετέχουν όλα τα άτομα. Η φύση της μνήμης όμως 

καθορίζει και τη στάση του ατόμου απέναντι σε αυτήν. Στο πλαίσιο της 

προσωπικότητας του και της προσωπικής του ζωής τοποθετούνται οι 

προσωπικές του αναμνήσεις, ενώ ως μέλος μιας ομάδας μπορεί να 

συμμετέχει στην ενθύμηση και διατήρηση απρόσωπων αναμνήσεων, ανάλογα 

με το βαθμό που αυτές απασχολούν την ομάδα (Άννα Μαντόγλου, 2005: 43). 

Το να μοιράζεται κανείς και να επικυρώνει τις αναμνήσεις του τις ενδυναμώνει 

και προωθεί την ανάκληση τους, καθώς τα γεγονότα που μόνο εμείς 

γνωρίζουμε τα θεωρούμε λιγότερο έγκυρα και τα ανακλούμε λιγότερο 

(Lowenthal, 1990: 196).  

Η ατομική και η συλλογική μνήμη υπεισέρχονται η μία στην άλλη, 

«ιδιαίτερα η ατομική μπορεί να στηριχτεί στη συλλογική μνήμη, να 

αντικατασταθεί από αυτήν, να μπερδευτεί και να ταυτιστεί προς στιγμήν με 

αυτή, για να επιβεβαιώσει συγκεκριμένες αναμνήσεις, για να τις διευκρινίσει ή 
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ακόμα για να γεμίσει μερικά κενά. Ωστόσο η ατομική μνήμη ακολουθεί το δικό 

της δρόμο και όλη αυτή η εξωτερική σχέση αφομοιώνεται και ενσωματώνεται 

σταδιακά στην ύπαρξη της. Η συλλογική μνήμη, από την άλλη, εσωκλείει τις 

ατομικές μνήμες, αλλά δεν μπερδεύεται, ούτε ταυτίζεται με αυτές, εξελίσσεται 

σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες. Και αν μερικές ατομικές αναμνήσεις 

διεισδύουν σε αυτήν, αλλάζουν μορφή, από τη στιγμή που τοποθετούνται σε 

ένα σύνολο, το οποίο δεν είναι πλέον η ατομική συνείδηση» (Μαντόγλου, 

2005: 43-44). Αφού στην προσπάθεια να ενσωματωθούν οι ασυνεχείς 

προσωπικές μας αναμνήσεις σε αφηγήσεις, αναθεωρούνται προσωπικά 

στοιχεία, ώστε να ενσωματωθούν στη συλλογική μνήμη και σταδιακά αίρονται 

τα όρια μεταξύ των ατομικών και συλλογικών ενθυμήσεων (Lowenthal, 1990: 

196).  

 

2.5.2.Ο χώρος ως χαρακτηριστικό της συλλογικής μνήμης 

 

Η συλλογική μνήμη για τον Halbwachs αποτελεί μια συμβολική λειτουργία 

γιατί χρησιμοποιεί σύμβολα και μάλιστα αυτό της γλώσσας, που αποτελεί 

κατεξοχήν κοινωνική κατασκευή. Η χρήση της γλώσσας συνδέει  τη συλλογική 

μνήμη με την αφηγηματικότητα, χωρίς όμως να τις ταυτίζει, γιατί η γλώσσα 

δεν καλύπτει όλο το φάσμα της μνήμης. «Η μνήμη συγκροτείται σε συνάρτηση 

με το σύστημα των συμβόλων που εσωτερικεύουν τα μέλη ενός πολιτισμού» 

(Παραδέλλης, 1995: 29). Όμως παρά τις μεταβολές της μνήμης, οι ομάδες-

φορείς της, χρειάζονται σταθερά θεμέλια και πλαίσια αναφοράς, για αυτό και η 

διατήρηση των αναμνήσεων επαφίεται στη σταθερότητα του τόπου, καθώς οι 

χώροι που μας περιβάλλουν φέρουν ίχνη του παρελθόντος (Wachtel, 1990: 

6). 

Ο χώρος στον οποίο εξελίσσεται η συλλογική μνήμη έχει ιδιαίτερη σημασία 

για την παγίωση της. Ο Halbwachs στο βιβλίο του «Μυθική Τοπογραφία των 

Ευαγγελίων» διατυπώνει τρεις γενικούς νόμους που αναφέρονται στην σχέση 

μνήμης και χώρου: 

• Το νόμο, που αναφέρεται στο γεγονός ότι διαφορετικά και ασύνδετα 

μεταξύ τους γεγονότα συνδέονται με την ίδια τοποθεσία, δηλαδή η 

συγκέντρωση των εκάστοτε επιλεγμένων αναμνήσεων από κάποια ομάδα 
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στον ίδιο χώρο εξυπηρετεί την οργάνωση και τη διατήρηση της μνήμης όχι 

μόνο όσον αφορά τον τόπο αλλά και τον χρόνο, τα πρόσωπα και τα ηθικά και 

παιδαγωγικά μηνύματα. Ο χώρος δρα σε αυτήν την περίπτωση ως πυρήνας 

που έλκει τα γεγονότα σε μια ενότητα. 

• Το νόμο της κατάτμησης, σύμφωνα με τον οποίο η ανάμνηση ενός 

σημαντικού γεγονότος μπορεί να διασπάται σε επιμέρους συμβάντα που 

εντοπίζονται σε διαφορετικούς μεταξύ τους χώρους. Αποτέλεσμα της 

κατάτμησης είναι να πολλαπλασιάζονται τα στηρίγματα του αρχικού 

γεγονότος και το καθένα από αυτά να αποκτά σημασία που υπερβαίνει το ίδιο 

το γεγονός καθώς καθίσταται τμήμα μιας γενικότερης ολότητας. Η χωρική 

αυτή κατάτμηση ενός γεγονότος μπορεί να συμβάλλει στη διευκόλυνση της 

διατήρησης του γεγονότος στην μνήμη. 

• Το νόμο της δυαδικότητας, αφορά στον εντοπισμό του ενός και του 

αυτού γεγονότος σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Η συνύπαρξη διαφορετικών 

εντοπισμών του ίδιου γεγονότος εξυπηρετεί το συνδυασμό διαφορετικών 

παραδόσεων που σχετίζονται με διαφορετικές κοινωνικές ομάδες 

(Παραδέλλης, 1995: 29-31). 

 

2.5.3. Σύγκριση ατομικής και συλλογικής μνήμης 

 

Η ατομική μνήμη σε σχέση με τη συλλογική μνήμη είναι σε συνεχή διάλογο 

και υπόκειται συχνά σε αλλαγές. Όταν ένα άτομο ανακαλεί στη μνήμη του το 

παρελθόν του νιώθει την ανάγκη να αναφερθεί στις αναμνήσεις των άλλων 

ώστε να έχει κοινωνικά καθορισμένα σημεία αναφοράς. Ακόμα και το μέσο 

έκφρασης της ατομικής μνήμης, η γλώσσα, είναι δημιούργημα της κοινωνίας 

και συνεπώς οι λέξεις, που αναπόφευκτα θα χρησιμοποιήσει, είναι 

φορτισμένες από κοινωνική μνήμη. Η μνήμη μας συγχέεται με αυτήν των 

άλλων γιατί η ατομική μνήμη υπάρχει λόγω της συλλογικής μνήμης.  

Η ατομική μνήμη επιδέχεται σημαντικότερους περιορισμούς από το χρόνο 

και το χώρο συγκριτικά με τη συλλογική μνήμη, λόγω του μικρού εύρους 

διάδοσης της. Συλλογική μνήμη έχουμε για γεγονότα, τα οποία δεν τα ζήσαμε 

ποτέ, τα οποία μπορεί να τα γνωρίσαμε μέσα από τα βιβλία, τον τύπο, την 

παράδοση ή στην μνήμη διάφορων ομάδων. Τα γεγονότα αυτά δεν μπορούμε 
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να τα θυμηθούμε με  τη στενή έννοια της λέξης, όπως τα γεγονότα που είναι 

εγγεγραμμένα στην ατομική μας μνήμη,  γιατί δεν τα ζήσαμε, όμως υπάρχουν 

μέσα μας ως σύμβολα.  

 

2.6. Κοινωνική μνήμη και κοινωνική ανθρωπολογία, Roger 

Bastide: η έννοια της διανεμημένης μνήμης 

 

Ο ανθρωπολόγος Roger Bastide χρησιμοποίησε κριτικά τις θεωρίες του 

Halbwachs, οι οποίες δεν έλαβαν την ανταπόκριση που τους άξιζε από τους 

ιστορικούς της εποχής, στο έργο του σχετικά με τις θρησκείες και τελετουργίες 

των αφρικανικής καταγωγής λαών της κεντρικής και νότιας Αμερικής.  

Η συλλογική μνήμη αυτών των ανθρώπων αποδιοργανώθηκε από τη βίαιη 

απομάκρυνση και μετεγκατάσταση τους. Η εργασία του Bastide επιβεβαιώνει 

τη θεωρία του Halbwachs «ότι η διατήρηση της συλλογικής μνήμης 

προϋποθέτει τη συνεχή αναδημιουργία της υλικής διάταξης «των κέντρων της 

υλικής συνέχειας» (Παραδέλλης, 1995: 31). Ο Bastide όμως εισάγει τη 

σωματική τελετουργική διάσταση της συλλογικής μνήμης. Υποστηρίζει ότι 

πέρα από τη χωρική-συμβολική ανάλυση, «τη συμβολική γεωγραφία» θα 

πρέπει να εστιάσουμε και «στη σωματική γεωγραφία», δηλαδή στα κινητικά 

σχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο σώμα των φορέων της μνήμης (χορός, 

μουσική, νεύματα, χειρονομίες, τελεστικές πράξεις κ.τ.λ.), τουλάχιστον όσον 

αφορά τα θρησκευτικά και τελετουργικά φαινόμενα. Ο Bastide λοιπόν 

αντιλαμβάνεται το κορμί του κάθε ατόμου ως τόπο διατήρησης της μνήμης 

(Wachtel, 1990: 9). Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να εξηγήσει το γεγονός ότι η 

μνήμη-ανάμνηση των αφρικανών, δηλαδή οι μύθοι και η εικονική μνήμη 

ξεχνιούνται στις νέες πατρίδες, η μνήμη-συνήθεια, δηλαδή οι τελετουργικές 

πρακτικές διατηρούν σε σημαντικό βαθμό την αρχική τους μορφή 

(Παραδέλλης, 1995: 31-32). 

Ο Bastide εισήγαγε την έννοια της διανεμημένης μνήμης, η οποία 

υποστηρίζει ότι δεν είναι η ομάδα ως ομάδα που εξηγεί την ύπαρξη της 

συλλογικής μνήμης, αλλά ότι η δομή της ομάδας είναι αυτή που παρέχει το 

πλαίσιο της συλλογικής μνήμης (Παραδέλλης, 1995: 32). Ο Bastide λοιπόν 

εισάγει ένα πρωτοποριακό ορισμό της κοινωνικής ομάδας, η οποία 
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συγκροτείται από άτομα που επιδίδονται σε μια σειρά αλληλεπιδράσεων, που 

βασίζονται σε συμπληρωματικά δίκτυα, συνεπώς η συλλογική μνήμη δεν 

εξαρτάται από την ομάδα καθεαυτή αλλά από τις δομές της ομάδας, που 

παρέχουν τα πλαίσια στα οποία διαρθρώνεται η συλλογική μνήμη, η οποία 

δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως συλλογική συνείδηση, αλλά ως ένα σύστημα 

ατομικών μνημών, που αλληλεπιδρούν (Roger Bastide, “Memoire Collective 

et sociologie du bricolage” στο “L’ Année sogiologique”, 1970: 85, όπως 

ακριβώς από: Wachtel, 1990: 9). Δηλαδή για τον Bastide δεν υπάρχει απλά 

μια συλλογική συνείδηση, αλλά ένα σύστημα αμοιβαίων σχέσεων ανάμεσα σε 

ατομικές μνήμες. Έτσι λοιπόν και ο Bastide δέχεται ότι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης είναι οι «άλλοι», γιατί 

υπάρχει ένα «σύστημα συνάρθρωσης» των προσωπικών μνημών των μελών 

της ομάδας, ώστε οι μνήμες τους να αλληλοσυμπληρώνονται (Παραδέλλης, 

1995: 32). 

Η θεωρία της διανεμημένης μνήμης εξηγεί το γεγονός ότι, σε συνθήκες 

μετεγκατάστασης, δούλωσης, διωγμού και παρόμοιων καταστάσεων,  η 

αναπόφευκτη ρήξη του κοινωνικού ιστού προκαλεί χάσματα και στη 

συλλογική μνήμη (Παραδέλλης, 1995: 32). Τα κενά αυτά της μνήμης δεν 

μένουν ανολοκλήρωτα, αντίθετα η ομάδα αναζητά στοιχεία από το νέο 

περιβάλλον ώστε να συμπληρώσει τα κενά. Τα νέα αυτά στοιχεία όμως 

εξακολουθούν να υπακούουν στη λογική του συστήματος της ομάδας-φορέα 

της μνήμης (Παραδέλλης, 1995: 32). 

 

2.7. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της 

Κοινωνικής Μνήμης 

  

Η θεμελίωση της μνήμης, είτε της ατομικής είτε της συλλογικής ως μιας 

λειτουργίας επηρεασμένη από την εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα που 

βιώνουν οι φορείς της, έστρεψε τους μελετητές της να ερευνήσουν τους 

παράγοντες εκείνους που συντελούν στη διαμόρφωση της, όπως οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις, τα θέματα, η συναισθηματική φόρτιση, οι 

συλλογικές και εθνικές ταυτότητες καθώς και η πολιτική και κοινωνική 

βαρύτητα της ίδιας της μνήμης.  
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2.7.1. Τα κοινωνικά πλαίσια της μνήμης 

 

Ο Halbwachs χρησιμοποίησε τον όρο κοινωνικά πλαίσια της μνήμης το 

1925 στο βιβλίο του  «Les cadres sociaux de la mémoire» (Τα κοινωνικά 

πλαίσια της μνήμης) για να ονομάσει τα μέσα, που χρησιμοποιεί η μνήμη για 

να ανασυνθέσει μια εικόνα του παρελθόντος με τρόπο, που να 

«εναρμονίζεται» σε κάθε εποχή με τις κυρίαρχες ιδέες της κοινωνίας. 

Για τον Halbwachs «δεν μπορεί να υπάρξει μνήμη έξω από τα πλαίσια, τα 

οποία οι άνθρωποι που ζουν σε κοινωνία, χρησιμοποιούν για να καθορίσουν 

και να αναγνωρίσουν τις ενθυμήσεις τους» (Halbwachs, M. (1994). “Les 

cadres sociaux de la mémoire”, Paris, Albin Michel : 79, όπως ακριβώς από 

Μαντόγλου, 2005: 49). Τα πλαίσια, με τα οποία η κοινωνία «προμηθεύει» τη 

συλλογική αλλά και την ατομική μνήμη, προέρχονται συνήθως από γλωσσικά 

δεδομένα και χώρο-χρονικές αναφορές. Τα πλαίσια, τα οποία κατέχει η κάθε 

ομάδα-φορέας μνήμης, της επιτρέπουν να ανασυνθέτει το παρελθόν με τέτοιο 

τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της κατάστασης που βρίσκεται 

κάθε στιγμή. Έτσι τα κοινωνικά πλαίσια καλούνται να διαμορφώσουν τη 

μνήμη με τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη, η ταυτότητα και τα 

συμφέροντα της ομάδας, που τα δημιούργησε (Μαντόγλου, 2005: 49). 

Τα πλαίσια στα οποία δρουν τα άτομα διαδραματίζουν σύμφωνα με τον 

Halbwachs σημαντικό ρόλο στην ανάκληση γεγονότων από τη μνήμη. Για να 

ανακαλέσουμε τις αναμνήσεις μας είναι αναγκαίο να εντοπίσουμε το πλαίσιο 

στο οποίο έλαβαν χώρα καθώς και τη θέση μας μέσα σε αυτό, δηλαδή 

υπάρχουν γεγονότα, τα οποία είναι σημαντικά για μια ομάδα ατόμων και 

χαράσσονται στη μνήμη τους, ενώ για κάποια άλλη ομάδα όχι, με αποτέλεσμα 

να τα ξεχάσει (Μαντόγλου, 2005: 50). Παραδείγματος χάριν μια δίκη σίγουρα 

είναι γεγονός, που αξίζει να θυμάται ο κατηγορούμενός, όμως για ένα δικαστή, 

που παρευρίσκεται σε δίκες συνεχώς και το πλαίσιο είναι για αυτόν 

τετριμμένο, πιθανόν να μην παρουσίασε κάτι αρκετά σημαντικό ώστε να τη 

θυμάται. 

Σύμφωνα με τη Jodelet «τα πλαίσια της ατομικής και της συλλογικής 

μνήμης έχουν έναν αναπαραστασιακό χαρακτήρα» (Jodelet, D. (1992) 

“Mémoire de masse: le côté morale et affectif de l’ histoire” στο “Bulletin de 
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psychologie”, 405,XLV: 245, όπως ακριβώς από Μαντόγλου, 2005: 50). Αυτά 

τα πλαίσια διαμορφώνονται, όχι μόνο από το χώρο, το χρόνο και τη γλώσσα 

αλλά και από πράξεις κατανόησης που ενεργοποιούν εικονικές 

αναπαραστάσεις, ιδέες και έννοιες. Η μνήμη δηλαδή ως αδιαχώριστο κομμάτι 

της κοινωνικής σκέψης εμπλέκει δύο ειδών δραστηριότητες: 

• τη δραστηριότητα της ερμηνείας του παρόντος μέσα από ένα πλαίσιο, 

αποτελούμενο από έννοιες και σημεία αναφοράς, τα οποία αναφέρονται 

αποκλειστικά στο παρελθόν 

• μια ορθολογική δραστηριότητα η οποία ενεργοποιείται από τις παρούσες 

κοινωνικές συνθήκες. 

Η ενότητα της σκέψης και της μνήμης διασφαλίζεται από αυτά τα πλαίσια, 

που συνδυάζουν δύο μορφές αναπαράστασης: τις συγκεκριμένες εικόνες 

τοποθετημένες στη διάρκεια του χρόνου και τις γενικές και αφηρημένες 

έννοιες. (Μαντόγλου, 2005: 50-51) 

 

2.7.2. Κοινωνικές αναπαραστάσεις και μνήμη 

  

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αφορούν περιεχόμενα και μορφές 

κοινωνικά κατασκευασμένης σκέψης, που απαρτίζονται από ένα σύνολο 

απόψεων, στάσεων, πληροφοριών, πεποιθήσεων, αξιών, στερεοτύπων και 

εικόνων, οργανωμένων συνεκτικά (Μαντόγλου, 2005: 53). Οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις, όπως ακριβώς και οι ενθυμήσεις, εξαρτούνται από τα 

κοινωνικά, χρονικά και χωρικά πλαίσια, στα οποία επεξεργάζονται, οπότε για 

την επιτυχή προσέγγιση των κοινωνικών αναπαραστάσεων πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη η ιστορικότητα των διαδικασιών και τα περιεχόμενα της 

κοινωνικής σκέψης (Μαντόγλου, 2005: 53). Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 

όπως και η συλλογική μνήμη αποτελούν προϊόν των κοινωνικών ομάδων και 

ως τέτοιο καλούνται να διασφαλίσουν την ταυτότητα, τις αξίες, τα συμφέροντα 

και τη συνέχεια της ομάδας. Αυτή η πραγματικότητα οδηγεί κάποιους 

ερευνητές στην άποψη ότι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούν μια 

μορφή κοινωνικά κατασκευασμένης γνώσης για τη ζωή, την οποία 

μοιράζονται τα μέλη μιας ομάδας (Μαντόγλου, 2005: 54). 
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Όπως φαίνεται από τα παραπάνω κοινό στοιχείο της μνήμης και των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων αποτελεί η κοινωνική σκέψη. «Κάθε μορφή 

κοινωνικής σκέψης εμπλέκει τη μνήμη και καμία ατομική μνήμη δεν είναι 

κατανοητή έξω από τα κοινωνικά πλαίσια, έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να 

αναγνωρίζεις «τα πάντα ως κοινωνικά μέσα στις ατομικές αναμνήσεις» 

(Halbwachs, “Les Cadres sociaux de la memoire”, όπως ακριβώς από 

Becker, 2005: 105)4.  Σύμφωνα με τη Jodelet «η αντίληψη της λειτουργίας της 

μνήμης μοιάζει με αυτό που προτείνει η θεωρία των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων για τη λειτουργία της κοινωνικής σκέψης: η κοινωνιο-

γνωστική οικοδόμηση της πραγματικότητας από τα κοινωνικά υποκείμενα 

εκφράζει την ταυτότητα και την υποστήριξη της ομάδας στην οποία ανήκουν» 

(Jodelet, D. (1992) “Mémoire de masse: le côté morale et affectif de l’ histoire” 

στο “Bulletin de psychologie”, 405, XLV: 245, όπως ακριβώς από Μαντόγλου, 

2005: 53). 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι δύο έννοιες τείνουν να συγκλίνουν αφού 

ορισμένοι ερευνητές ταυτίζουν τη μνήμη (είτε την ατομική, είτε τη συλλογική) 

με ένα σύνολο κοινωνικών αναπαραστάσεων που αφορούν το παρελθόν, οι 

οποίες διαμορφώνονται, φυλάσσονται και μεταδίδονται από την ομάδα. «Οι 

Middleton και Edwards (Middleton, D. & Edwards, D. (1997) “Implicit and 

Explicit Representations of Time” στο R., Block (Ed.), “Cognitive Models of 

Psychological time”: 37-58. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates) αναφέρουν ότι με τον όρο «συλλογική μνήμη» εννοείται το 

σύνολο των αναπαραστάσεων των γνώσεων που έχει μια κοινωνική ομάδα 

σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Το περιεχόμενο της διαφοροποιείται 

ανάλογα με την εκάστοτε ομάδα και το υπό εξέταση φαινόμενο» (όπως 

ακριβώς από Μαντόγλου, 2005: 54). 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις ούτως ή άλλως είναι ιστορικά φαινόμενα 

που στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις, γεννιούνται, μεταβάλλονται και 

φθείρονται μέσα στο χρόνο. Για τη δημιουργία των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων συνεργάζονται η μνήμη, η ιστορία και το παρελθόν. 

                                            
4 “Any form of social thinking involves memory, and no individual memory is intelligible outside 
a social framework; it is therefore necessary to identify ‘everything social in individual 
memories’.” 
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Σύμφωνα με τους Roussiau και Bonardi οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 

επηρεάζονται ως προς τον προσανατολισμό τους και την οργάνωση τους από 

τη συλλογική μνήμη, η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται από τις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις (Μαντόγλου, 2005: 56). 

 

2.7.3. Τα θέματα 

 

Σύμφωνα με τον Moscovici και τον Vignaux οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 

απαρτίζονται από τα «θέματα». «Τα θέματα είναι ένα σύνολο πρωταρχικών 

αρχών, δυνατών ιδεών, ισχυρών εικόνων, αρχετύπων, βαθιά ριζωμένων στην 

κοινωνική μνήμη των ατόμων μιας ομάδας» (Μαντόγλου, 2005: 56).  Από τα 

θέματα αυτά προέρχονται και διαμορφώνονται οι αξίες και οι αναπαραστάσεις 

μας. Τα θέματα δηλαδή καθορίζουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής ομάδας, από την οποία προέρχονται. Γύρω από αυτά 

σχηματίζονται οι κοινωνικές αναπαραστάσεις και για να μελετηθούν οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις πρέπει να εντοπιστούν πρώτα τα θέματα από τα 

οποία πηγάζουν και να μελετηθεί η διαλεκτική τους σχέση (Μαντόγλου, 2005: 

56-57). 

 

2.7.4. Η θεωρία της αντιθετικής φύσης των θεμάτων 

 

Σύμφωνα με τη Markova τα θέματα αποτελούν αντιθετικές κατηγορίες 

(παραδείγματος χάριν δίκαιο-άδικο, καλό-κακό), οι οποίες κάποια στιγμή στην 

ιστορία αναδύθηκαν ως κοινωνικά ζητήματα και αποτέλεσαν αντικείμενο 

κοινωνικών συγκρούσεων, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν τη δημιουργία 

των κοινωνικών αναπαραστάσεων (Μαντόγλου, 2005: 57). Μέχρι μια 

αντιθετική κατηγορία να αποτελέσει κοινωνικό ζήτημα τότε δεν αποτελεί θέμα 

για κοινωνικές αναπαραστάσεις. Η Markova ακόμα διακρίνει κάποιες 

θεμελιώδεις κατηγορίες θεμάτων τις οποίες ονομάζει «αρχη-θέματα», τα 

οποία αποτελούν βασικές αρχές στην εξέλιξη και ανέλιξη του ανθρώπου, που 

διαβιβάζονται από γενιά σε γενιά ως άρρητο πολιτισμικό κεφάλαιο που 

διαμορφώνει την κοινή γνώμη (Μαντόγλου, 2005: 57). 
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2.7.5. Οι οργανωτικές αρχές των τοποθετήσεων 

 

Ο Doise ορίζει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις ως «οργανωτικές αρχές 

τοποθετήσεων». Σύμφωνα με τη θεωρία του οι οργανωτικές αρχές 

τοποθετήσεων είναι αρχές ή σχήματα, που υπάρχουν σε όλα τα σύνολα των 

κοινωνικών σχέσεων και οργανώνουν τις συμβολικές τοποθετήσεις, που 

συνδέονται με ιδιαίτερες εντάξεις μέσα σε αυτές τις σχέσεις. Αυτές οι 

οργανωτικές αρχές των συμβολικών σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών 

υποκειμένων είναι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις (Μαντόγλου, 2005: 58). 

 Επεξηγηματικά οι κοινωνικές αναπαραστάσεις συνθέτουν κανονιστικές 

αρχές, που ρυθμίζουν τα ατομικά γνωστικά συστήματα, δηλαδή δομούν τις 

ατομικές και συλλογικές δυναμικές. Οι αρχές αυτές αποθηκεύονται στη μνήμη 

και υπακούουν στην κυρίαρχη κανονιστική σκέψη. Η πληθώρα των 

κανονιστικών αρχών δικαιολογεί την ποικιλία των ατομικών εκδηλώσεων των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων. Αν και υπάρχουν κοινές οργανωτικές αρχές, οι 

ατομικές διαφοροποιήσεις των οποίων οφείλονται στην ενεργοποίηση κοινών 

μετα-συστημάτων με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κοινωνικά και 

σχεσιολογικά πλαίσια (Μαντόγλου, 2005: 58). 

 Οι οργανωτικές αρχές τοποθετήσεων εγγράφονται και μεταβιβάζονται 

στη συλλογική μνήμη, εξάλλου μέσα στα πλαίσια της μνήμης (και της 

συλλογικής και της ατομικής) διαιωνίζονται και μεταβιβάζονται (Μαντόγλου, 

2005: 58). 

 

2.7.6. Ο τρόπος γένεσης των κοινωνικών αναπαραστάσεων  

 

Ο Moscovici απέδειξε ότι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις δημιουργούνται 

από τους ανθρώπους όταν ανατρέχουν στο παρελθόν για να βρουν 

ομοιότητες με οτιδήποτε καινούργιο ή άγνωστο, ώστε να εξοικειωθούν μαζί 

του. Για να σχηματιστεί μια κοινωνική αναπαράσταση λαμβάνουν χώρα οι δύο 

ακόλουθες διαδικασίες: 

• η διαδικασία της αντικειμενοποίησης: η οποία στοχεύει στην 

απλοποίηση, στην σχηματοποίηση και τη συμπύκνωση εννοιών και 

φαινομένων από την κοινωνική σκέψη. Η αντικειμενοποίηση περιλαμβάνει την 
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κατανόηση του νέου αντικειμένου από την κοινωνική ομάδα και την ερμηνεία-

κατανόηση του σύμφωνα με τις προηγούμενες κοινωνικές της 

αναπαραστάσεις. 

• η διαδικασία της επικέντρωσης: η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση 

στα υπάρχοντα κοινωνικά πλαίσια των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, του 

καινούργιου αντικειμένου. Προϋπόθεση της επικέντρωσης είναι η ύπαρξη 

μνήμης, καθώς αυτή πρέπει να αξιολογήσει, να συγκρίνει και να εντάξει τη νέα 

γνώση στην μνήμη αυτή. Η διαδικασία της επικέντρωσης  λειτουργεί με τρόπο 

παρόμοιο με αυτόν της μνήμης, ενώ ακόμα δείχνει πως θα ενσωματωθεί η 

καινούργια γνώση στο προϋπάρχον σύστημα σκέψης του ατόμου και τέλος 

συντελείται μέσω της διαδικασίας της αφομοίωσης και της ένταξης του νέου 

στο οικείο. Ο Doise διακρίνει τρεις μορφές επικέντρωσης. Η πρώτη αφορά 

γενικές πεποιθήσεις ή αξίες. Η δεύτερη αφορά τη δομή της ουσίας των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

τοποθετούνται συμβολικά μεταξύ των διάφορων κοινωνικών θέσεων ή 

κατηγοριών. Τέλος η τρίτη αφορά τη σύνδεση των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων με την κοινωνική θέση και τις κοινωνικές τοποθετήσεις των 

ατόμων, δηλαδή υποστηρίζει ότι τα άτομα που υπάγονται στην ίδια κοινωνική 

ομάδα μοιράζονται μια ποικιλία απόψεων και στάσεων που τους εντάσσουν 

στην ίδια δυναμική αναπαραστάσεων (Μαντόγλου, 2005: 60-61). 

Η συλλογική μνήμη του παρελθόντος σχηματίζεται στο παρόν και 

κυμαίνεται μεταξύ της απώλειας του νοήματος, όποτε χάνεται το όποιο 

επίκαιρο ενδιαφέρον, και της ενσωμάτωσης, ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες, στις συνθήκες του παρόντος. «Το περιεχόμενο και η μορφή της 

μνήμης –ανάλογα με αυτά των κοινωνικών αναπαραστάσεων- εξαρτώνται 

από τα κοινωνικά, χωρικά και χρονικά πλαίσια στα οποία διαμορφώνονται και 

εξελίσσονται» (Μαντόγλου, 2005: 61). Οι αναπαραστάσεις ελέγχονται από τη 

μνήμη, η οποία εμποδίζει τις απότομες αλλαγές και τους προσφέρει σχετική 

αυτονομία από το παρόν. Η συλλογική μνήμη και οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις επιτρέπουν την ερμηνεία του παρόντος με τη χρήση των 

πλαισίων αναφοράς του παρελθόντος, εξάλλου όπως υποστήριξε ο Moscovici 

αναφερόμαστε στο γνώριμο παρελθόν για την εύκολη εξοικείωση με το 

καινούργιο και το ξένο, όμως σύμφωνα με τη Jodelet η δημιουργία των νέων 
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κοινωνικών αναπαραστάσεων κωλύεται από τις παρελθοντικές μνήμες 

(Μαντόγλου, 2005: 61-62). 

 

2.7.7. Η δομή των κοινωνικών αναπαραστάσεων  

 

Η ερευνητική ομάδα της Aix-en-Provence χαρακτηρίζει τη δομή των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων ως εσωτερική οργάνωση του «κόσμου των 

απόψεων», σύμφωνα με τη θεωρία τους οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 

συντίθενται από τα συστατικά τους στοιχεία και την οργάνωση τους. Ο 

πυρήνας της αναπαράστασης, γύρω από των οποίο αυτή οικοδομείται, 

αποτελείται από μια σχηματοποίηση του αντικειμένου της, η οποία στηρίζεται 

σε κάποια βασικά στοιχεία του. Ο πυρήνας είναι απλός, συγκεκριμένος καθώς 

και σύμφωνος με τα κοινωνικά πλαίσια της δεδομένης ομάδας. Γύρω από τον 

πυρήνα θα οργανωθεί το σύνολο της αναπαράστασης, ο πυρήνας αποτελεί 

κριτήριο κατηγοριοποίησης και ερμηνείας των υπόλοιπων στοιχείων. Ο 

πυρήνας είναι το πιο σταθερό στοιχείο της αναπαράστασης, αυτός 

αντιστέκεται στις μεταβολές, αν ο πυρήνας αλλάξει τότε αλλάζει και το νόημα 

της αναπαράστασης, οπότε αυτή παύει να υφίσταται (Μαντόγλου, 2005: 63-

64). 

Σύμφωνα με τον Abric ο κεντρικός πυρήνας συντίθεται από τη συλλογική 

μνήμη και την ιστορία της ομάδας, οι οποίες, όπως και ο ίδιος, παραμένουν 

σταθερές και ανθίστανται στην αλλαγή, ενώ οι ατομικές μνήμες και οι ατομικές 

ιστορίες, που μεταβάλλονται εύκολα και διαφέρουν μεταξύ τους, συνθέτουν τα 

υπόλοιπα-περιφερειακά στοιχεία της αναπαράστασης (Μαντόγλου, 2005: 64).  

Σύμφωνα με τον Abric ο κεντρικός πυρήνας της αναπαράστασης: 

• λειτουργεί συναινετικά δημιουργώντας την κοινή βάση των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων της ομάδας διασφαλίζοντας την ομοιογένεια της 

• λόγω της σταθερότητας του και της αντίστασης του στην αλλαγή 

διασφαλίζει τη συνέχεια και την σταθερότητα της κοινωνικής αναπαράστασης 

• σημαδεύεται από τη συλλογική μνήμη της ομάδας και από το 

κανονιστικό της σύστημα 

• δεν επηρεάζεται από το υλικό κοινωνικό και υλικό πλαίσιο της 

κοινωνικής αναπαράστασης. (Abric, J., C., (1994) “L’organisation  interne des 
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représentations sociales: système central et système périphérique” στο  

Guimell, C., (Ed.), “Structures et transformations des représentations 

sociales”,Delachaux et Niestlé, Lausane, από Μαντόγλου, 2005: 65) 

Το περιφερειακό σύστημα της αναπαράστασης, σε αντίθεση με τη 

κανονιστική φύση του κεντρικού πυρήνα, είναι περισσότερο λειτουργικό, 

δηλαδή επιτρέπει στην αναπαράσταση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 

στιγμής. Δηλαδή το περιφερειακό σύστημα δημιουργεί όρους τοποθέτησης και 

συμπεριφοράς με βάση τον πυρήνα της κοινωνικής αναπαράστασης. Το 

περιφερειακό σύστημα νιώθει τις δονήσεις τις πραγματικότητας και 

διαμεσολαβεί μεταξύ της και του κεντρικού πυρήνα. Το περιφερειακό σύστημα 

με την ευλυγισία και την προσαρμοστικότητα, που το διακρίνει, «απορροφά» 

τις όποιες αμφισβητήσεις του πυρήνα, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του 

κεντρικού πυρήνα και κατά επέκταση της κοινωνικής αναπαράστασης. Η 

ευλυγισία αυτή που το διακρίνει επιτρέπει την ένταξη των ατομικών 

κοινωνικών αναπαραστάσεων, που προέρχονται από τις προσωπικές 

εμπειρίες των υποκειμένων, στην κεντρική κοινωνική αναπαράσταση, μετά 

από επεξεργασία (Μαντόγλου, 2005: 65-66). 

 

2.7.8. Συναισθηματική διάσταση της μνήμης 

 

Σύμφωνα με τους γνωστικούς ψυχολόγους τα συναισθήματα μας 

επηρεάζουν τη μνήμη μας. «Στο χώρο των νευρο-επιστημών, έρευνες που 

έγιναν από νευρο-βιολόγους σε συνεργασία με ψυχολόγους έδειξαν ότι τα 

συναισθήματα επηρεάζουν τα μνημονικά φαινόμενα και το αντίστροφο» 

(Arditti, S. (2000) “Au fil du cerveau, Le journal du CNRS consacré à la 

mémoire” στο “Histoire de mémoires”. No 129, Septembre: 16, όπως ακριβώς 

από Μαντόγλου, 2005: 66). Τα γεγονότα που είναι έντονα φορτισμένα 

συναισθηματικά, είτε είναι ευχάριστα, είτε δυσάρεστα για τα υποκείμενα, 

κυριαρχούν στη μνήμη τους.  «Η μνημονική αναπαράσταση σύμφωνα με τον 

Arditi περιλαμβάνει τόσο τη χωρο-οπτική μνήμη των γεγονότων, όσο και τη 

συναισθηματική μνήμη, η οποία σχετίζεται με αυτά τα γεγονότα» (Μαντόγλου, 

2005: 67).  
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Τα αισθήματα από μόνα τους αποτελούν μνήμες, καθώς μια 

συναισθηματική εμπειρία αφήνει πολλαπλά ίχνη στο μυαλό. Η 

συναισθηματική μνήμη σχετίζεται με την αξιολόγηση των γεγονότων, όμως το 

συναίσθημα ως μνημονικό δεδομένο μπορεί να αποδεσμευτεί από το 

γεγονός, το οποίο το προκάλεσε. 

Όσοι θυμούνται ένα γεγονός, το οποίο δεν το έχουν βιώσει, μπορούν να 

θυμούνται το γεγονός, αφού το έχουν συνδέσει με ένα συναίσθημα. Τόσο και 

οι αυτόπτες μάρτυρες, όσο και αυτοί που δεν έχουν συναισθηματική μνήμη 

του γεγονότος, συμφωνούν ότι το συναίσθημα είναι μια μνήμη που μπορεί να 

μεταδοθεί. Σύμφωνα με τους νευρο-φυσιολόγους μια περιοχή στον εγκέφαλο, 

η «αμυγδαλή», χρωματίζει συναισθηματικά τις αναμνήσεις και κάποιος 

τραυματισμός της μπορεί να εκφυλίσει τη συναισθηματική μνήμη (Μαντόγλου, 

2005: 67). 

Η συναισθηματική διάσταση της μνήμης έχει σημαντική σημασία, γιατί 

συλλογικές συναισθηματικές καταστάσεις μπορούν να παρεμβαίνουν στην 

κοινωνική σκέψη, νομιμοποιώντας και διασφαλίζοντας την αξιοποίηση 

γεγονότων ή καταστάσεων. Εξάλλου κοινά συναισθήματα, ευαισθησίες και 

πάθη ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς (Μαντόγλου, 2005: 67-68). 

«Ο Bartlett στο έργο του αναφέρεται στις διαδικασίες οι οποίες οδηγούν  

σε συστηματικές αλλαγές από μέρους των ανθρώπων κατά τη μεταφορά των 

γεγονότων. Οι διαδικασίες αυτές είναι: 

• οι αλλαγές στη σημασία, που οφείλονται στην προσοχή που στρέφουν 

τα υποκείμενα σε ορισμένες πλευρές της ιστορίας  

• οι συγκινησιακές στρεβλώσεις  

• η μετατροπή του νοήματος  

• η σύντμηση της ιστορίας 

• η αναζήτηση της συνοχής 

• η συμβατικότητα, και 

• η λήθη των ονομάτων και των αριθμών» (Μαντόγλου, 2005: 68). 

Κάποια γεγονότα προκαλούν τόσο έντονα συναισθήματα στην ομάδα που 

προκαλούν σημαντικές και μακροχρόνιες αλλαγές στη ζωή των μελών της 

ομάδας. Αυτά τα γεγονότα σημαδεύουν συναισθηματικά τόσο την ομάδα 

συνολικά όσο και τα άτομα μεμονωμένα. Οι πολεμικές ήττες είναι από τα 
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γεγονότα, που τραυματίζουν περισσότερο μια ομάδα. Ακόμα οι πολεμικές 

ήττες διαμορφώνουν την εικόνα του εθνικού «άλλου», η οποία συνοδεύεται 

από έντονα αρνητικά συναισθήματα (Μαντόγλου, 2005: 68). 

 

2.8. Συλλογική μνήμη και κοινωνική ταυτότητα 

 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν συνείδηση του παρελθόντος της ομάδας τους, 

δηλαδή γεγονότων που δεν έχουν βιώσει οι ίδιοι αλλά είναι καταγεγραμμένα 

στην ατομική τους μνήμη, καθώς συμβιώνουν με τους μεγαλύτερους από της 

κοινωνίας ανθρώπους και το παρελθόν είναι αναπόσπαστο στοιχείο των 

θεσμών, των αξιών και άλλων στοιχείων της ανθρώπινης κοινωνίας 

(Μαντόγλου, 2005: 73). Άρα για να ανήκει κάποιος σε μια κοινωνική ομάδα 

πρέπει να τοποθετείται απέναντι στο παρελθόν της, ακόμα και για να το 

αποποιηθεί. Ακόμα και οι επαναστάτες, οι πλέον αντιδραστικοί μιας 

κοινωνίας, αναζητούν τα σύμβολα τους στο παρελθόν (Μαντόγλου, 2005: 73). 

Για αυτό το λόγο το μάθημα της ιστορίας διδάσκεται στα σχολεία κάθε 

σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος (Μαντόγλου, 2005: 73). 

«Ο Halbwachs προσεγγίζοντας κοινωνιοψυχολογικά τη μνήμη θα τη 

χαρακτηρίσει ως το φίλτρο των παρελθόντων γεγονότων που στοχεύει στη 

διατήρηση των εικόνων εκείνων, οι οποίες στηρίζουν την ταυτότητα της 

ομάδας στο παρόν» (Μαντόγλου, 2005: 73). Η ιστορία μιας κοινωνίας 

καθορίζει την ταυτότητα των μελών της τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό 

επίπεδο. «Ο Halbwachs αποδεικνύει ότι οι ατομικές μνήμες πάντα 

αποκρυσταλλώνονται μέσα σε κοινωνικά πλαίσια και ότι τα κοινωνικά 

γεγονότα αφήνουν ένα βαθύ αντίκτυπο σε όσους τα ζουν και ιδιαίτερα στους 

νέους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία διαμόρφωσης 

ταυτοτήτων ως ενήλικες» (Becker, 2005: 105)5. Όλες οι ομάδες έχουν 

παρελθόν, έτσι η συλλογική μνήμη επεμβαίνει στο παρόν των μελών της 

ομάδας, συνδέοντας τους με το παρελθόν τους, ενισχύοντας έτσι τη 

συλλογική τους ταυτότητα (Μαντόγλου, 2005: 74). Το παρόν δεν καθορίζεται 

τόσο από την ιστορική αφήγηση αλλά από τη μνήμη, η οποία διαθέτει τις δικές 

                                            
5 “Halbwachs shows that individual memories always crystallize in a social framework and 
that public events leave a deep imprint on those who live through them, especially young 
people who are in the process of constructing adult identities.”  



 47

της ξεχωριστές αφηγήσεις και αποτυπώματα τα οποία είναι  συνώνυμα με τη 

θραυσματική διαδικασία του σχηματισμού της ταυτότητας  (Marcus, 1998: 96).  

Σύμφωνα με τον Candau: “Memory makes us, we make memory”, δηλαδή η 

μνήμη μας δημιουργεί και εμείς με τη σειρά μας δημιουργούμε τη μνήμη 

(Μαντόγλου, 2005: 74). 

Σύμφωνα με τον Bartlett  οι κοινωνικές ομάδες σχηματίζουν τους θεσμούς, 

τους κώδικες και τις συνήθειες, δηλαδή την οργανωτική βάση της κοινωνικής 

ζωής, επηρεασμένες από τις προκαταλήψεις τους (Μαντόγλου, 2005: 75). Η 

οργανωτική αυτή βάση διαβιβάζεται από γενιά σε γενιά και διαμορφώνει την 

κοινωνική και τη ψυχολογική ταυτότητα της ομάδας και κατά συνέπεια των 

μελών της (Μαντόγλου, 2005: 75). Οι σχέσεις μιας κοινωνικής ομάδας με τους 

άλλους, διαμορφώνεται από κάποιες ψυχολογικές τάσεις οι οποίες 

παρουσιάζονται στο εσωτερικό της (Μαντόγλου, 2005: 75). Οι τάσεις αυτές 

κατά συνέπεια ευθύνονται για τη διαμόρφωση πολιτιστικών χαρακτηριστικών, 

άφθαρτων στο χρόνο. Τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης των μελών της 

ομάδας με την ομάδα συνδέουν το παρελθόν των μελών με την παρούσα 

δράση τους. Η σύνδεση αυτή γίνεται είτε λαμβάνοντας υπόψη 

συναισθηματικούς παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη ειδικών σχημάτων, 

είτε λαμβάνοντας υπόψη ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο, που δρα ως 

σχηματική βάση για την κατασκευαστική μνήμη (Μαντόγλου, 2005: 75).  

Η μνήμη δηλαδή διαδραματίζει σε αυτήν την περίπτωση διττό ρόλο: 

• ως λειτουργία και ως χώρος του νου: αποτελεί μια ικανότητα του 

ατόμου 

• ως ταυτότητα είτε ατομική είτε συλλογική: αποτελεί μια κατάσταση του 

ατόμου (Μαντόγλου, 2005: 76). 

Η ατομική ταυτότητα αφορά την αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του, η 

οποία προέρχεται από την αναφορά του στους άλλους. Η κοινωνική 

ταυτότητα αφορά τις αντιλήψεις του ατόμου για τον εαυτό του, οι οποίες 

πηγάζουν από τις ιδιότητες, που έχει το άτομο ως μέλος μιας ομάδας 

(Μαντόγλου, 2005: 76). 

Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας στηρίζεται στις τρεις ακόλουθες 

αρχές: 
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• τα άτομα επιδιώκουν να εξυψώσουν ή να διατηρήσουν την 

αυτοεκτίμηση τους, γιατί πάντα επιδιώκουν τη διατήρηση ή την εξύψωση της 

κοινωνικής τους ταυτότητας 

• τα άτομα σε μεγάλο βαθμό αποκτούν την κοινωνική τους ταυτότητα 

μέσω της σύγκρισης της κοινωνικής ομάδας που ανήκουν με άλλες ομάδες, 

ανάλογα με το αποτέλεσμα της σύγκρισης η κοινωνική ταυτότητα του ατόμου 

μπορεί να είναι θετική ή αρνητική 

• σε περίπτωση, που τα άτομα θεωρήσουν πως η κοινωνική τους 

ταυτότητα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, τότε θα θελήσουν κατά 

κανόνα να την καλυτερέψουν, είτε αλλάζοντας κοινωνική ομάδα, για κάποια 

που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, είτε θα προσπαθήσουν να 

προσδώσουν κύρος στην ομάδα τους σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες 

(Μαντόγλου, 2005: 77). 

Τα άτομα και οι ομάδες αναπτύσσουν στρατηγικές για τον ορισμό και τη 

διατήρηση της κοινωνιο-ψυχολογικής τους ταυτότητας. Οι στρατηγικές αυτές 

αποσκοπούν στην αναγνώριση της ομάδας, την αφομοίωση του ατόμου από 

την ομάδα και τον διαχωρισμό του από τους «άλλους», τη διαφοροποίηση της 

ομάδας από τους «άλλους», την εξύψωση της ομάδας, τη διατήρηση της 

ομάδας διασφαλίζοντας τη συνέχεια της στο παρελθόν και στο μέλλον, τη 

διασφάλιση των κοινωνικών συμφερόντων της ομάδας και την αναζήτηση των 

ψυχολογικών ωφελειών της (Μαντόγλου, 2005: 77). Οι στρατηγικές αυτές 

επηρεάζουν τις αναγνώσεις του παρελθόντος της ομάδας, με τρόπο ώστε να 

επιλέγονται κάθε φορά τα  στοιχεία, που ευνοούν την κοινωνική ταυτότητα 

των μελών της ανάλογα με τις παρούσες περιστάσεις (Μαντόγλου, 2005: 77). 

Η συλλογική μνήμη λοιπόν ως κοινωνικοψυχολογικό προϊόν της ομάδας 

στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής ταυτότητας των μελών της 

(Μαντόγλου, 2005: 77). 

 

2.9. Ο κοινωνικός και πολιτικός ρόλος της συλλογικής 

μνήμης 

 

Η συλλογική μνήμη καθορίζει και καθορίζεται από τις κοινωνίες στις οποίες 

εμφανίζεται, ενώ συχνά στρατεύεται στο πλευρό των κοινωνικών τάξεων 
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καθώς αυτές αγωνίζονται για την εξουσία, την επιβίωση και την ανέλιξη τους, 

για αυτό και υπερβαίνει την ιστορία αποτελώντας μια ευμετάβλητη «αποθήκη» 

της, πλούσια σε υλικό, το οποίο μεταδίδεται πιο εύκολα από αυτό της ιστορίας 

(μνημεία, τεκμήρια, αρχεία) (Le Goff, 1998: 143). Την πάγια ανάγκη των 

ανθρώπινων κοινωνιών να διαιωνιστούν μεταδίδοντας το πολιτιστικό τους 

κεφάλαιο στις επόμενες γενιές καλύπτει η συλλογική μνήμη. Η συλλογική 

μνήμη ως μηχανισμός, όπως θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, 

αναλαμβάνει να μεταβιβάσει τη γνώση των γεγονότων, που καθόρισαν την 

εξέλιξη μιας κοινωνίας, τέτοια γεγονότα μπορεί να είναι τραύματα από 

εμπειρίες εθνικής ήττας, που μεταφραζόμενα σε δημόσια αφήγηση, περνούν 

από γενιά σε γενιά, παραμένοντας τραυματικά σε ένα συλλογικό επίπεδο 

(Μαντόγλου, 2005: 22). 

«Άρα κύρια λειτουργία της κοινωνικής μνήμης είναι να διατηρήσει τη 

συνοχή της κοινωνικής ομάδας και να διασφαλίσει την ταυτότητα της στο 

παρόν και στο μέλλον» (Gaskell, (2001) “Attitudes, Social Representations 

and Beyond” στο Deaux, K. & Philogène, G., “Representations of the Social, 

Oxford”, Blackwell, όπως ακριβώς από Άννα Μαντόγλου, 2005: 22).  

 Η συλλογική μνήμη, όμως δεν αποτελεί πιστή απομνημόνευση των 

γεγονότων που συνέβησαν. Η μορφή της συλλογικής μνήμης καθορίζεται από 

τα κοινωνικά πλαίσια, στα οποία εγγράφονται, σύμφωνα με τον Halbwachs, οι 

μνήμες του κάθε ατόμου. Τα κοινωνικά πλαίσια υποστηρίζουν τις μνήμες και 

τις δίνουν νόημα στο παρόν. Αυτά τα πλαίσια γνωστικά και συναισθηματικά 

ταυτόχρονα συνιστούν ψυχικούς χώρους, που συντίθενται από έννοιες και 

εικόνες σταθερές και ευμετάβλητες, οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία 

απομνημόνευσης. Η γλώσσα μαζί με το χώρο και το χρόνο είναι τα πλαίσια 

που επιτρέπουν στα άτομα και στις ομάδες να βρίσκουν τις ενθυμήσεις τους. 

Αυτές οι κατηγορίες μέσα από τις οποίες το παρελθόν επιλέγεται, ταξινομείται 

και γίνεται κατανοητό, σταθεροποιούνται με την εσωτερίκευση των 

επιπτώσεων των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και αποθηκεύονται ως 

αποτέλεσμα μέσα από την επανάληψη των αλληλεπιδράσεων (Jedlowski, 

“Memory and Sociology: Themes and Issues” στο “Time and Society”, 10 (1): 

31, όπως ακριβώς από Μαντόγλου, 2005: 21-22). 

Σύμφωνα με τη Jodelet η συλλογική μνήμη «εγγράφεται στις χειρονομίες, 

τα έθιμα και τις πρακτικές της ομάδας, στις υλικές και προφορικές 
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παραδόσεις, στον τρόπο ζωής, στις καταναλωτικές συνήθειες, που 

σχετίζονται με την ένδυση, την κατοικία κ.λ.π. Όλα αυτά συνιστούν τρόπους 

επιβεβαίωσης της κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, καθώς επίσης και 

τους τρόπους έκφρασης της συλλογικής μνήμης» (Jodelet, “Mémoires 

évolutives” στο J. Barou, (Ed.), “Mémoire et intégration”: 80-81, Paris, όπως 

ακριβώς από Le Goff, 1998: 142). «Ο ρόλος της μνήμης είναι καθοριστικός 

στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα και οι ομάδες αντιλαμβάνονται, 

καταγράφουν τις έννοιες των ιδεατών, κοινωνικών και υλικών αντικειμένων» 

(Μαντόγλου, 2005: 81). 

«Η κοινωνική μνήμη δεν είναι μονάχα μια κατάκτηση, είναι και ένα όργανο 

και ένα αντικείμενο ισχύος. Οι κοινωνίες των οποίων η κοινωνική μνήμη είναι 

κυρίως προφορική ή εκείνες που συγκροτούν τώρα τη γραπτή συλλογική 

μνήμη τους, είναι αυτές που μας επιτρέπουν να συλλάβουμε καλύτερα τούτη 

την πάλη για την κυριαρχία της ανάμνησης και της παράδοσης τούτη η 

διαχείριση της μνήμης» (Le Goff, 1998: 143).  

Κάποια ιστορικά παραδείγματα  που ενισχύουν την παραπάνω θέση 

αποτελεί η ιστοριογραφία, που αφορά τους Ετρούσκους, η συλλογική μνήμη 

των οποίων ήταν τόσο στενά συνδεδεμένη με την κυρίαρχη κοινωνικά τάξη, 

ώστε η ταύτιση της με το έθνος προκάλεσε την απώλεια μνήμης, όταν το 

έθνος τους εξαφανίστηκε. Σήμερα οι γνώσεις μας για τους Ετρούσκους 

προέρχονται από έργα Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων. Άλλο ιστορικό 

παράδειγμα, σύμφωνα με τον Paul Veyne, ο οποίος  μελέτησε τον ελληνικό 

και το ρωμαϊκό ευεργετισμό, αποτελεί η διάθεση από τους πλούσιους της 

Ρωμαϊκής κοινωνίας μεγάλο μέρος της περιουσίας τους για να αφήσουν μια 

ανάμνηση του ρόλου τους (Le Goff, 2005: 144). 
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Κεφάλαιο 3ο: Ιστορία και Μνήμη 

 

Η ιστορική συλλογική μνήμη αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας και 

προβληματισμού και για τους ιστορικούς από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η 

ίδρυση της Σχολής των Annales και η σταδιακή υποχώρηση της σχολής του 

Ράνκε, έθεσαν στο προσκήνιο νέα ιστορικά αντικείμενα τα οποία δεν 

περιστρέφονταν γύρω από τη συγκρότηση εθνικής ταυτότητας και 

συνείδησης, ρόλος που αποδίδεται στη συλλογική μνήμη.  

 

3.1. Διάκριση Ιστορίας από τη Συλλογική Μνήμη  

 

 Λόγω της εγγύτητας των δύο εννοιών, της ιστορίας και της μνήμης, 

θεωρήθηκε δόκιμο να παρατεθούν οι ακόλουθες παράγραφοι οι οποίες 

παρουσιάζουν τη διάκριση της Ιστορίας από τη Μνήμη. 

Ο Halbwachs διαφωνώντας με τη θετικιστική άποψη της ιστορίας, που 

κυριαρχούσε την εποχή του, αντιπαρέβαλλε τη συνέχεια της συλλογικής 

μνήμης, η οποία επιτρέπει στις κοινωνικές ομάδες να γνωρίζουν τη ταυτότητα 

τους μέσα στο χρόνο, στην ιστορία που συγκροτείται έξω και αδιαμεσολάβητη 

από τις κοινωνικές ομάδες (Wachtel, 1990: 8). Για την ακρίβεια ο όρος 

ιστορία, όπως την αντιλαμβανόταν ο Halbwachs, προϋπόθετε την 

αποστασιοποίηση του ιστορικού από το παρελθόν και την εισαγωγή στη ροή 

των γεγονότων περιοδολογήσεων, βασισμένων σε κριτήρια διαφορετικά από 

αυτά των ανθρώπων που τα ζήσανε (Wachtel, 1990: 8).  

Για τον Halbwachs η μνήμη υποκαθιστά ομοιότητες ενώ η ιστορία τις 

διαφορές μεταξύ παρόντος και παρελθόντος, η μνήμη απασχολείται με την 

καθημερινότητα ενώ η ιστορία με μοναδικά γεγονότα, οι εικόνες της μνήμης 

είναι ασαφής ενώ της ιστορίας διαρκείς και επαληθεύσιμες (Μπενβενίστε, 

1995: 20). «Η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να συγχέεται με την ιστορία. Ο όρος 

ιστορική μνήμη δεν είναι επιτυχής, εφόσον συνδέει δύο έννοιες που 

αντιτίθενται. Η ιστορία σχετίζεται με τα γεγονότα εκείνα που κατέχουν 

σημαντική θέση στη μνήμη των ανθρώπων. Τα διαβάζουμε στα βιβλία, τα 

διδασκόμαστε και τα μαθαίνουμε στο σχολείο. Τα γεγονότα του παρελθόντος, 

όμως, είναι επιλεγμένα, η προσέγγιση και η ταξινόμηση τους ακολουθεί τις 
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ανάγκες και τους κανόνες του παρόντος και που όμως δεν ίσχυαν στους 

κύκλους των ανθρώπων, των οποίων την κατάθεση και  μαρτυρία διατηρούν 

για μεγάλο διάστημα ζωντανή» (Μαντόγλου, 2005: 45-46). 

Ο Halbwachs επιδίωκε να αποδείξει ότι η μνήμη δεν πρέπει να επηρεάζει 

την ιστορία και για αυτό δεν μπόρεσε να διακρίνει τη διασύνδεση της ιστορίας 

ως επίσημης μνήμης με τη συλλογική μνήμη (Μπενβενίστε, 1995: 20-21). Πιο 

συγκεκριμένα υποστήριζε ότι η ιστορία μπορεί να αντιμετωπίζεται ως η 

παγκόσμια μνήμη του ανθρώπινου είδους, αλλά δεν υπάρχει παγκόσμια 

μνήμη. Κάθε συλλογική μνήμη βασίζεται σε μια (κοινωνική) ομάδα, η οποία 

εντοπίζεται σε ένα συγκεκριμένο χρόνο και χώρο (Μαντόγλου, 2005: 46). 

Η συλλογική μνήμη διαφέρει από την ιστορία όχι μόνο από τον τρόπο με 

τον οποίο αποκτούν και επικυρώνουν τις γνώσεις για το παρελθόν αλλά 

επίσης στο πως τις μεταδίδουν, τις διατηρούν και επεμβαίνουν σε αυτές 

(Lowenthal, 1990, : 212). Κατά κανόνα η ιστορία γεννιέται όταν σβήνει η 

συλλογική μνήμη. Όσο καιρό υπάρχει η συλλογική μνήμη (δηλαδή όσο αυτή 

διατηρείται από την ομάδα των άμεσα εμπλεκομένων στα γεγονότα και ίσως 

όσων «τα άκουσαν» απευθείας από αυτούς), είναι άσκοπο να καταγραφεί (και 

κατά συνέπεια να σταθεροποιηθεί), γιατί συνεχώς μεταβάλλεται (Μαντόγλου, 

2005: 46). Η ανάγκη καταγραφής της ιστορίας μιας περιόδου, μιας κοινωνίας 

ή ακόμη ενός ατόμου προκύπτει όταν έχουμε πια απομακρυνθεί τόσο από τα 

γεγονότα, ώστε δεν απομένουν παρά μερικοί μόνο μάρτυρες με ορισμένες 

μόνο ενθυμήσεις από τα γεγονότα, όταν δηλαδή πάψουν να υπάρχουν οι 

άμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτά και όσοι ήταν άμεσοι αποδέκτες αυτών 

(Μαντόγλου, 2005: 46). Τότε λέμε πλέον ότι η ιστορία έχοντας το πλεονέκτημα 

του γραπτού λόγου παρεμβαίνει για να σώσει ότι ενδιαφέρει την καινούργια 

κοινωνική ομάδα, που διαδέχεται την ομάδα φορέα της συλλογικής μνήμης, 

αλλά και την ανθρωπότητα συνολικά, από τη συλλογική μνήμη, που σβήνει 

λόγω της προφορικής φύσης της μετάδοσης της (Μαντόγλου, 2005: 46).  

Η ιστορία σε αντίθεση με τη συλλογική μνήμη δε μεταδίδεται αλλά 

κατακτείται αφού ο ιστορικός καλείται να διαλέξει ανάμεσα στις ιστορικές 

πηγές και συχνά να απορρίψει κάποιες για χάρη κάποιων άλλων, έτσι λοιπόν, 

εκτός και αν δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στη συλλογική μνήμη, δε 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δε ξέρουμε απολύτως τίποτα για το παρελθόν, 

ενώ αν υπάρχει έλλειψη επιστημονικά επικυρωμένων αρχείων τα ιστορικά 
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δεδομένα λογικά απορρίπτονται (Lowenthal, 1990: 213). Η συλλογική μνήμη, 

αντίθετα από την ιστορία, αποτελεί ένα συνεχές ρεύμα σκέψης, το οποίο 

συνεχίζεται χωρίς τεχνητές παρεμβάσεις, αφού ότι παραμένει ζωντανό στη 

συλλογική μνήμη με το πέρασμα των γενεών είναι ότι μπορεί να μείνει 

ζωντανό στη συνείδηση της ομάδας-φορέα της μνήμης (Μαντόγλου, 2005: 

47). Αν μια περίοδος της συλλογικής μνήμης πάψει να ενδιαφέρει την περίοδο 

που ακολουθεί τότε δεν πρόκειται για μια ομάδα, η οποία ξεχνάει το παρελθόν 

της αλλά για δύο ομάδες, που διαδέχεται η μία την άλλη (Μαντόγλου, 2005: 

47). Η ιστορία με τη σειρά της διακρίνει το χρόνο σε περιόδους, η διαίρεση 

αυτή ενισχύει την εντύπωση ότι η μια ιστορική περίοδος από την άλλη 

χαρακτηρίζονται από μεγάλες διαφορές. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν 

ευδιάκριτα όρια στην εξέλιξη της συλλογικής μνήμης, ώστε να σχηματιστούν 

περίοδοι, λόγω της απουσίας σύγκρουσης του παρόντος με το παρελθόν, το 

οποίο συχνά αγνοείται από την ομάδα-φορέα της μνήμης, όπως συμβαίνει 

στις ιστορικές περιόδους (Μαντόγλου, 2005: 47). Η μνήμη είναι «ζωντανή», 

βρίσκεται ενσωματωμένη σε ζωντανές κοινωνίες και βρίσκεται σε διαρκή 

εξέλιξη, υπόκειται στη διαλεκτική της ανάμνησης και της λήθης, χωρίς να 

μπορεί να αντιδράσει σε τυχόν διαστρεβλώσεις, που υπόκειται, όντας τρωτή 

στον καθωσπρεπισμό και στη χειραγώγηση, έχοντας την ικανότητα να 

παραμένει σε νάρκη για μεγάλες περιόδους και να επανέρχεται στο 

προσκήνιο αναπάντεχα (Nora, 1996β: 3). Η μνήμη λοιπόν είναι φαινόμενο του 

παρόντος, ενός παρόντος, που δεν παύει ποτέ να υφίσταται, καθώς αλλάζει 

μαζί με αυτό (Nora, 1996β: 3). Η μνήμη επιδιώκοντας την προσέλκυση του 

συναισθήματος και εμπλέκοντας τη φαντασία «επιλέγει» τα γεγονότα που 

«ταιριάζουν» κάθε φορά στις προσδοκίες της, όπως συγκεκριμένες 

συμβολικές λεπτομέρειες και αβέβαιες γενικευμένες εντυπώσεις ενώ 

προσαρμόζει τις αναμνήσεις σε ένα «ιεροποιημένο» πλαίσιο (Nora, 1996β: 3).  

Η μνήμη είναι απόλυτη γιατί εστιάζει στο συγκεκριμένο: το χώρο, τη 

χειρονομία, την εικόνα και το αντικείμενο, ενώ η ιστορία είναι σχετική γιατί 

επικεντρώνεται στις συνέχειες και στις αλλαγές στα πράγματα και στις σχέσεις 

μεταξύ των γεγονότων (Nora, 1996β: 3). Συνεπώς η μνήμη διακρίνεται από 

την ιστορία περισσότερο από τη στάση τους απέναντι στη γνώση παρά από 

το κοινό αντικείμενο τους: το παρελθόν, γιατί όχι μόνο οι αρχικές αναμνήσεις 

αλλά όλα τα ιστορικά στοιχεία, που περιλαμβάνουν, συνήθως θεωρούνται 
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δεδομένα, χωρίς να τίθενται ούτε οι ιστορικές ούτε οι μνημονικές πηγές στις 

οποίες βασίζονται για επαλήθευση (Lowenthal, 1990: 213).  

Η ιστορία διακρίνεται για τη διάρκεια της στο χρόνο, ενώ η συλλογική 

μνήμη συνήθως χάνεται με τους φορείς της ή αλλάζει μορφή για να 

ανταποκριθεί στις αλλαγές των παρόντων αναγκών, κύριος σκοπός της 

ιστορίας είναι η διατήρηση του παρελθόντος (Lowenthal, 1990: 214). Όμως τα 

ιστορικά, αν και σπανιότερα, υπόκειται σε αλλαγές, για την ακρίβεια η ιστορία 

μεταβάλλεται συνέχεια για να λάβει υπόψη της μεταγενέστερα γεγονότα και 

για να ανταποκρίνεται στις επικοινωνιακές ανάγκες των νεώτερων γενεών, 

όμως τα τυπωμένα αρχεία, λόγω της υλικής υπόστασης τους παραμένουν, 

όπως είναι εν αντιθέσει με την άυλη φύση της μνήμης (Lowenthal, 1990: 214).  

Η ιστορία σε αντίθεση με τη συλλογική μνήμη, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι είναι μια και αφορά όλους τους ανθρώπους, είναι δηλαδή 

αντικειμενική και παγκόσμια, ενώ η συλλογική μνήμη διαφέρει από ομάδα σε 

ομάδα, ακόμα και στην ίδια κοινωνία και μπορεί να αλλάξει ριζικά με το 

πέρασμα του χρόνου (Μαντόγλου, 2005: 47). Η ιστορία καλείται να θέσει σε 

χρονολογική σειρά τα γεγονότα, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την 

ανθρωπότητα. Για να το επιτύχει οφείλει να ανατρέξει στις συλλογικές μνήμες, 

να εντοπίσει ότι την ενδιαφέρει να το αποσπάσει από αυτές και να το 

«απογυμνώσει» από το ψυχολογικό και κοινωνικό νόημα, που τυχόν του έχει 

αποδοθεί από την ομάδα-φορέα της μνήμης, ώστε να διατηρήσει μόνο το 

χρονικό και χωρικό του πλαίσιο (Μαντόγλου, 2005: 48). Όποτε όσοι γράφουν 

ιστορία αποστασιοποιούνται από τις κοινωνικές ομάδες και το χρόνο, ενώ οι 

δημιουργοί-φορείς της συλλογικής μνήμης είναι μέλη της ομάδας και δεν 

αποστασιοποιούνται από αυτήν, ενώ σπάνια η γκάμα των γεγονότων, που 

συγκρατούν στη μνήμη τους εκτείνεται πέρα από τη διάρκεια της ζωής ενός 

μέσου ανθρώπου (Μαντόγλου, 2005: 48). Η ιστορία είναι ανακατασκευή 

κάποιου γεγονότος, που έπαψε να υπάρχει και για αυτό ποτέ δεν είναι 

ολοκληρωμένη (Nora, 1996β: 3). Η ιστορία όντας πνευματική και αντικειμενική 

δραστηριότητα στηρίζεται στην ανάλυση και στην κριτική ενώ επιδιώκει την 

αντικειμενική εξέταση των γεγονότων (Nora, 1996β: 3). Η πιο σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στην ιστορία και στη μνήμη είναι η ικανότητα της ιστορίας 

να αναστοχάζεται και να κρίνει το έργο της (Pierre Nora, «Between Memory 

and History», σελίδα 3). Η ιστορία καλείται να γράψει τη δική της ιστορία, 
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διερωτάται για το αν όλα όσα γράφει είναι πράγματι ιστορικά, αν έπεσε θύμα 

της μνήμης και επιδιώκοντας να απαλλαγεί από την επίδραση της (σύμφωνα 

με το Nora σε χώρες, όπου η ιστορία διαδραμάτισε διδακτικό ρόλο στο 

σχηματισμό της εθνικής συνείδησης, ο αναστοχασμός αυτός είναι 

απαραίτητος) (Nora, 1996β: 4). Ακόμα ο Nora υποστηρίζει ότι σκοπός της 

ιστορίας είναι να περιορίσει τη συλλογική μνήμη, απομυθοποιώντας το 

βιωμένο παρελθόν (Nora, 1996β: 3). 

Ο Nora πάει ακόμα μακρύτερα και εισηγείται το τέλος της «συλλογικής 

μνήμης» και την αντικατάσταση της με την «ιστορική μνήμη». Ο Nora 

εντοπίζει τα προπύλαια της συλλογικής μνήμης σε χειρονομίες και ήθη, σε 

άρρητες χειρονακτικές παραδόσεις, σε απόκρυφες σωματικές γνώσεις, σε 

ριζωμένες αναμνήσεις και σε αυθόρμητα ανακλαστικά, πιστεύει ότι η μνήμη 

μετατράπηκε σε ιστορία, που είναι εκ διαμέτρου αντίθετη: ενέχει θέληση και 

σκοπό, βιώνεται ως καθήκον παρά ως αυθόρμητη πράξη, η μνήμη λοιπόν 

μετατρέπεται από κοινωνική, συλλογική και περιληπτική6 σε ψυχολογική, 

ατομική και υποκειμενική (Nora, 1996β: 8).  

Ίδιον της μοντέρνας ιστορικής μνήμης, για το Nora, αποτελεί η 

αρχειοθέτηση, υποστηρίζει ότι η ιστορική μνήμη σήμερα βασίζεται στην 

ειδίκευση του ίχνους, στην υλική υπόσταση του, στη συσσώρευση των 

καταγεγραμμένων, στην ορατότητα της εικόνας, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης 

της «βιωματικής μνήμης» των παραδοσιακών κοινωνιών και υπό το βάρος 

της πίεσης της «διατήρησης» του παρόντος (Nora, 1996β: 8). Όμως παρόλα 

αυτά εξαιρεί τον «εκδημοκρατισμό» της μνήμης σήμερα, καθώς οι 

παραδοσιακές πηγές των αρχείων της (η εκκλησία, οι ευγενείς, οι δυνατοί και 

το κράτος) παραμερίζονται από ένα ολοένα και μεγαλύτερο πλήθος 

ανθρώπων, που καταγράφουν αναμνήσεις (Nora, 1996β: 9).  

Για το Nora, η ιστορική μνήμη δεν αφορά «τη λιγότερο ή περισσότερο 

σκόπιμη καταγραφή της πραγματικής μνήμης αλλά ενός σκόπιμου και 

προσεκτικά υπολογισμένου συγκερασμού της χαμένης μνήμης»7, «οπότε 

προσθέτει μια δεύτερου βαθμού ή συμπληρωματική μνήμη στην πραγματική 

εμπειρία, η οποία συχνά αλλάζει από το ίδιο το γεγονός και μόνο ότι 

                                            
6  Η αγγλική ορολογία είναι “embracing”, οπότε υποτέθηκε ότι εννοεί την ικανότητα της 
συλλογικής μνήμης να ενσωματώνει-περιλαμβάνει, αυθόρμητα, στοιχεία. 
7 “a more or less intentional record of actual memory but a deliberate and calculated 
compilation of a vanished memory…” 
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καταγράφεται»8 (Nora, 1996β: 10). Ακόμα υποστηρίζει ότι η «ιστορικοποίηση» 

της μνήμης τη μετέτρεψε από μια κοινωνική πρακτική σε έναν 

εσωτερικοποιημένο ιδιωτικό περιορισμό, επειδή «η μετάβαση από τη μνήμης 

στην ιστορία απαιτεί από κάθε κοινωνική ομάδα να επαναπροσδιορίσει την 

ταυτότητα της με το να «σκαλίζει» το παρελθόν της»9, ώστε «η υποχρέωση 

της ανάμνησης να μετατρέψει τον κάθε άνθρωπο σε ιστορικό του εαυτού 

του»10 (Nora, 1996β: 10).  

Ο Nora εντοπίζει λόγω της αλλαγής της μνήμης από συλλογική σε ιστορική 

(εφόσον το άτομο είναι πλέον διαμορφωτής και φορέας της μνήμης και όχι η 

κοινωνία), την μετατόπιση από το ιστορικό στο ψυχολογικό, από το κοινωνικό 

στο ατομικό, από το αποκρυσταλλωμένο μήνυμα στην υποκειμενική 

αναπαράσταση, από την επανάληψη στην ανάμνηση, η μνήμη πλέον έγινε 

προσωπική υπόθεση και ο κάθε ένας αναδιαμορφώνει μέσω αυτής τη σχέση 

του παρόντος του με το παρελθόν, μάλιστα υποστηρίζει ότι όσο λιγότερο 

συλλογικά βιώνεται η μνήμη τόσο περισσότερο μεγαλώνει η ανάγκη των 

μεμονωμένων ατόμων να καλύψουν το κενό (Nora, 1996β: 11). 

Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό που αποδίδει ο Nora στην ιστορική μνήμη 

είναι αυτό της αποξένωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο η ιστορική γνώση αντί να 

μας τοποθετεί σε μια συνεχόμενη σχέση με το παρελθόν, όπως η συλλογική 

μνήμη, δημιουργεί μια αίσθηση ασυνέχειας (Nora, 1996β: 11). Την ασυνέχεια 

του χρόνου ο Nora την αποδίδει στο γεγονός ότι η σύγχρονη ιστορική μνήμη 

αντικαθιστώντας τη συλλογική μνήμη και τις παραδόσεις που τη διαιωνίζουν 

δημιουργεί τόσο μια αίσθηση ασυνέχειας του παρελθόντος όσο και μια 

αίσθηση αβεβαιότητας για το μέλλον, αφού το ίδιο το παρόν πλέον δεν 

αντιμετωπίζεται ως ένα επανεκτημένο, αναβαθμισμένο παρόν του οποίου η 

παρουσία συλλαμβάνεται με το να «μπολιάζεται» και να ριζώνει σε ότι έγινε 

πριν»  (Nora, 1996β: 12). 

Σε αντιδιαστολή με τις απόψεις τόσο του Halbwachs όσο και του Nora, 

έρχεται ο ιστορικός Patrick Geary. O Geary, αν και αναγνωρίζει ότι η θεωρία 

του Halbwachs για τη συλλογική μνήμη παραμένει ως και σήμερα ο 

                                            
8 “It adds a secondary or prosthetic memory to actual experience, which is often altered by the 
very fact of being recorded.” 
9 “The transition from memory to history requires every social group to redefine its identity by 
dredging up its past.” 
10 “The resulting obligation to remember makes every man his own historian.”  
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θεμελιώδης λίθος τη μελέτη της, πιστεύει ότι ένα μέρος της ανάλυσης του 

οδήγησε σε μια εσφαλμένη διχοτόμηση, όχι μόνο αυτή της ατομικής και 

συλλογικής μνήμης αλλά και αυτή της συλλογικής μνήμης και της ιστορίας, 

αποδίδοντας τα αίτια της στην αποτυχία του Halbwachs να εξετάσει τις 

πολιτικές παραμέτρους διαμόρφωσης της συλλογικής μνήμης (Geary, 1994: 

10). 

Σύμφωνα με τον Geary, ο διαχωρισμός της συλλογικής μνήμης από την 

ιστορία αποδίδεται στην άγνοια του πολιτικού και πολιτισμικού πλαισίου, που 

γράφεται η ιστορία,  τη πολιτική και σκόπιμη διάσταση τόσο της μνήμης όσο 

και της ιστορίας και εν τέλει της κοινωνίας που αναπτύσσονται, κατά τη γνώμη 

του, τα καταγεγραμμένα αρχεία ενέχουν συχνά την «καθοδήγηση» της 

κοινωνίας επηρεάζοντας έτσι τη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης, έτσι 

επιτυχώς η ιστορία αφομοιώνεται στη συλλογική μνήμη (Geary, 1994: 11-12). 

Με τον ίδιο τρόπο για τον Geary η προφορική παράδοση διαδραματίζει 

αισθητό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ο ιστορικός διαχειρίζεται το κείμενο 

του (Geary, 1994:12). Αυτό το φαινόμενο το εντοπίζει όχι μόνο στις 

παραδόσεις που «συλλέγονται» από τους ιστορικούς της Προφορικής 

Ιστορίας, «αλλά στην «προφορική κουλτούρα» του επαγγέλματος του 

ιστορικού, που καθορίζει πως και γιατί γράφουν περισσότερα από όσο θα 

ήθελαν να παραδεχτούν» (Geary, 1994:12). Σύμφωνα με τον ίδιο ο 

αναλυτικός, κριτικός και ορθολογικός τρόπος γραφής της σύγχρονης ιστορίας 

αποδίδεται στο ότι αυτός είναι ο τρόπος, που ανταποκρίνεται στο κοινωνικό-

πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής μας για να επηρεάσει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τη συλλογική μνήμη (Geary, 1994: 12). Την ίδια πολιτική χροιά 

αποδίδει και στη συλλογική μνήμη, αφού απώτερος σκοπός της αποτελεί η 

διαμόρφωση ταυτοτήτων. Σύμφωνα με τη γνώμη του κάθε είδους μνήμης είτε 

συλλογικής είτε πολιτικής είτε ιστορικής αποσκοπεί σε έναν πολιτικό (με την 

ευρύτερη έννοια του όρου) σκοπό που δεν πρέπει να παραβλέπεται (Geary, 

1994: 12). Ακόμα αποδίδει τη διάσταση της διαφοράς μεταξύ συλλογικής και 

ιστορικής μνήμης με το πέρασμα του χρόνου στις δυσκολίες ανακατασκευής 

του πλαισίου στο οποίο διαμορφώθηκε η μνήμη στο παρελθόν (Geary, 1994: 

12). Μια ακόμα σημαντική διαφορά μεταξύ ιστορίας και μνήμης που επιχειρεί 

να αποδομήσει είναι αυτή της γραπτής και προφορικής διάστασης, 

επικαλούμενος τον Chris Wickham, υποστηρίζει ότι η διάσταση προφορικής 
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και γραπτής παράδοσης σε κάθε κοινωνία, που απέκτησε γραφή δεν είναι 

δόκιμη, γιατί η γραφή μπορεί να μετατρέψει τη μνήμη με το να τη «στερεώνει» 

αλλά ακόμα και σε κοινωνίες με σημαίνουσα γραπτή παράδοση οι αξίες 

μεταδίδονται προφορικά και μάλιστα αποτελούν την ερμηνευτική δομή των 

γραπτών κειμένων (Geary, 1994: 15). 

 

3.1.α. Διάκριση της μνήμης σε αυτοβιογραφική και ιστορική 

 

Η μνήμη μπορεί να διακριθεί σε αυτοβιογραφική και ιστορική. Η 

αυτοβιογραφική μνήμη βοηθιέται από την ιστορική γιατί η ιστορία της ζωής 

μας είναι μέρος της ιστορίας μας γενικότερα. «Η ιστορική μνήμη όμως είναι 

πιο διευρυμένη από την ατομική μνήμη, ως συνέπεια παρουσιάζει το 

παρελθόν μας συνοπτικά και σχηματοποιημένα, ενώ η μνήμη της ζωής μας 

παρουσιάζει έναν πίνακα περισσότερο συνεκτικό, συνεχή και πυκνό» 

(Halbwachs, M. “La mémoire  collective”, Paris: Albin Michel: 26-27, όπως 

ακριβώς από Μαντόγλου, 2005: 45). 

Όταν πρόκειται για ενθυμήσεις της παιδικής μας ηλικίας, η προσωπική 

μνήμη αναπαράγει τις εντυπώσεις ως έχουν και συνήθως δε ξεπερνά το στενό 

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον (Μαντόγλου, 2005: 45). Η μνήμη μας σε 

αυτήν την περίοδο δε στηρίζεται στην ιστορία που μάθαμε αλλά σε αυτήν που 

οι ίδιοι βιώσαμε. Από την άλλη μεριά η ιστορική μνήμη περιλαμβάνει «εθνικά» 

γεγονότα, τα οποία δε βιώσαμε ούτε γνωρίζαμε για αυτά από πριν απλά μας 

μεταβιβάστηκαν (Μαντόγλου, 2005: 45). Η διάκριση των ιστορικών και 

μνημονικών στοιχείων σε μια ανάμνηση είναι δυσδιάκριτα, καθώς εκτός και αν 

απορρίψουμε αμέσως την εγκυρότητα των γεγονότων που μας δίδονται, 

συχνά τις ενσωματώνουμε στην αυτοβιογραφική μας μνήμη (Lowenthal, 1990: 

213).  

Η ιστορική μνήμη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μια ιστορικό-

κοινωνική ομάδα σκέφτεται ένα κοινό αντικείμενο, που αποτελεί προϊόν της 

δράσης αυτής της ομάδας (Μαντόγλου, 2005: 21). 

Επομένως η μελέτη της ιστορικής μνήμης οφείλει να περιλαμβάνει τόσο 

τον εντοπισμό του περιεχομένου της, τις διαδικασίες σχηματισμού της και τη 

μετάδοση της όσο και τις λειτουργίες και τη σημασία της. 



 59

3.2. Αλληλεπίδραση Ιστορίας και Μνήμης 

 

Ο ιστορικός Jacques Le Goff προσεγγίζει τη συνεχώς ανασυγκροτούμενη 

συλλογική μνήμη ως πολιτικό, κοινωνικό και ιδεολογικό διακύβευμα που 

συνδέεται με την αντιπαλότητα, την αναπαραγωγή και ηγεμονία των 

κοινωνικών ομάδων με θεμέλιο την εδραίωση της συλλογικής τους ταυτότητας 

και κυρίως την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης (Κόκκινος, 2003: 92). Για 

αυτό και θεωρεί ότι «η μελέτη της κοινωνικής μνήμης συνιστά έναν από τους 

θεμελιακούς τρόπους προσέγγισης των προβλημάτων του χρόνου και της 

ιστορίας, σε σχέση με τα οποία η μνήμη άλλοτε αποσύρεται και άλλοτε 

υπερχειλίζει» (Le Goff, 1998: 90). 

Ο Le Goff, στο έργο του «Ιστορία και Μνήμη», παρουσιάζει τη διάκριση 

της μνήμης από τον Andre Leroi-Gourhan σε ειδολογική, εθνοτική και τεχνητή.  

Ο Leroi-Gourhan προσεγγίζει τη μνήμη «όχι ως μια ιδιότητα της νόησης αλλά 

σαν το υπόβαθρο, πάνω στο οποίο εγγράφονται οι αλυσίδες ενεργειών» (Le 

Goff, 1998: 89). «Η ειδολογική μνήμη χρησιμοποιείται για να ορίσει την 

παγίωση των συμπεριφορών των ζωικών ειδών», η εθνοτική μνήμη 

«εξασφαλίζει την αναπαραγωγή των συμπεριφορών στις ανθρώπινες 

κοινωνίες» (αν και ο Le Goff περιορίζει την ύπαρξη της σε κοινωνίες χωρίς 

γραφή) και  με τον ίδιο τρόπο η τεχνητή μνήμη (η οποία σήμερα απαντάται σε 

ηλεκτρονική μορφή) «εξασφαλίζει χωρίς προσφυγή στο ένστικτο ή στην κρίση, 

την αναπαραγωγή των αλυσιδωτών ενεργειών» (Le Goff, 1998: 89-90). Για το 

Leroi-Gourhan η παράδοση είναι η εξωτερικευμένη συλλογική μνήμη μιας 

ανθρώπινης κοινωνίας και αυτό ακριβώς είναι που τη διαφοροποιεί από την 

ειδολογική μνήμη, που είναι γραμμένη στα κύτταρα του νευρικού συστήματος, 

ότι χάρη στο συμβολικό σύστημα της γλώσσας μπορούν όλοι να τη μάθουν 

και να την ενστερνιστούν (Andre Leroi-Gourhan, “Le geste et la parole” στο 

Tome 2. “La memoire et les rythmes”, Paris 1965: 22-26, όπως ακριβώς από 

Κυριακίδου-Νέστορος, 1993: 264).  

Όσον αφορά την ιστορική μνήμη, ο Le Goff εντοπίζει διαφορές σε σχέση 

με τις κοινωνίες με προφορική και σε κοινωνίες με γραπτή μνήμη καθώς και 

σε κοινωνίες, που βρίσκονται σε μεταβατική φάση από τη προφορικότητα στη 

γραφή, για αυτόν το λόγο αποδέχεται το διαχωρισμό της ιστορίας της 
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συλλογικής μνήμης σε πέντε περιόδους από τον Andre Leroi-Gourhan: της 

προφορικής μετάδοσης, της γραπτής μετάδοσης με πίνακες ή δείκτες, των 

απλών δελτίων, της μηχανογραφίας και της ηλεκτρικής σειριοποίησης (Le 

Goff, 1998: 90-91). 

Ο Jacques Le Goff, περιγράφοντας τη «νέα ιστορία», η οποία επιχειρεί να 

δημιουργήσει μια επιστημονική ιστορία στη βάση της συλλογικής μνήμης 

αποκηρύσσοντας τη γραμμική χρονικότητα προς όφελος πολλαπλών 

βιωμένων χρόνων, αναφέρεται σε μια ποικιλία «χρήσεων» και «τόπων» 

συλλογικής μνήμης. Σε αυτούς τους τόπους περιλαμβάνει όχι απλά τις 

ιστορικές τοποθεσίες αλλά και τόπους: 

• τοπογραφικούς (παραδοσιακά αρχεία, αρχεία προφορικής ιστορίας, 

οπτικο-ακουστικά αρχεία, μουσεία) 

• μνημειακούς ( νεκροταφεία πεσόντων, ηρώα)  

• συμβολικούς (εθνικές επέτειοι, εμβλήματα, σημαίες, σύμβολα) 

•  λειτουργικούς (σχολικά εγχειρίδια, σύλλογοι και τα λοιπά) (Le Goff, 

1998: 140). 

Για τον Le Goff η συλλογική μνήμη συνυφαίνεται με εξουσιαστικούς 

μηχανισμούς ακόμα κι αν δεν είναι ευεπίφορη σε διεργασίες εκδημοκρατισμού 

της. Όμως έχει εντοπίσει μια καίρια δομική διαφοροποίηση της, δηλαδή την 

εικονοποίηση, την τελετουργική δραματοποίηση και την εμπορευματοποίηση 

της, φαινόμενο που συνδέεται με «μια μεταστροφή του ιστορικού βλέμματος» 

του κοινού, το οποίο «διακατέχεται από τον έμμονο φόβο μιας απώλειας της 

μνήμης, μιας συλλογικής αμνησίας» (Le Goff, 1998: 139). 

Η διαντίδραση του παρελθόντος με το παρόν για τον Le Goff συνιστά την 

κοινωνική λειτουργία του παρελθόντος ή της ιστορίας. Η ιστορία κυριαρχείται 

από το παρόν, σύμφωνα με τον Μπενεντέτο Κρότσε «κάθε ιστορία είναι μια 

σύγχρονη ιστορία». Όσο μακρινά και αν φαίνονται μέσα στο χρόνο τα ιστορικά 

γεγονότα στην ουσία η ιστορία τα αφηγείται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 

παρούσες ανάγκες και καταστάσεις στις οποίες τα γεγονότα αυτά έχουν 

αντίκτυπο (Le Goff, 1998: 154). Εξάλλου οι ιστορικοί παίρνουν ως αφετηρία 

το παρόν για να θέσουν ερωτήματα στο παρελθόν, ακόμα και αν το παρελθόν 

περιβάλλεται από μια ύπαρξη που υπερβαίνει το παρόν, δε μπορούμε να 

πιστεύουμε ότι το παρελθόν είναι ανεξάρτητο από αυτό που συγκροτούν οι 
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ιστορικοί. Το παρελθόν δηλαδή είναι ένα κατασκεύασμα που επανερμηνεύεται 

συνεχώς, για αυτό στη σχέση του παρόντος με το παρελθόν πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη και το μέλλον (Le Goff, 1998: 155). Σύμφωνα με τον 

Λυσιέν Φεβρ η ιστορία οργανώνει το παρελθόν σύμφωνα με τις ανάγκες του 

παρόντος. Ένα παράδειγμα που ενισχύει την παραπάνω άποψη είναι ότι, 

σύμφωνα με τους Nicole Loraux και τον Πιερ Βιντάλ-Νακέ, οι Γάλλοι 

διανοούμενοι από τα μέσα του 18ου έως τα μέσα του 19ου αιώνα παρουσίαζαν 

την αρχαία Αθήνα ως μια παραδειγματική αστική κοινωνία, η οποία θα 

απαντούσε, στους δισταγμούς της γαλλικής αστικής τάξης του 19ου αιώνα για 

το γαλλικό πολίτευμα, η αρχαία Αθήνα ήταν το παράδειγμα προς μίμηση. (Le 

Goff, 1998: 157). 

 

3.3. Εθνική μνήμη και Κριτική Ιστορία 

 

Μέχρι πρόσφατα η ιστορία συγχέονταν με τη μνήμη, αν και κυριαρχούσε η 

άποψη ότι η συλλογική και η ιστορική μνήμη αλληλεπιδρούσαν πάντα, η 

επίδραση αυτή όμως δεν ήταν πάντα αμφίδρομη (Wachtel, 1990: 11). Στην 

πραγματικότητα για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παρουσιάζεται η 

συλλογική μνήμη ως καθοδηγούμενη από η ιστορία, επειδή ο ιστορικός 

επιφορτισμένος με την ανακατασκευή του παρελθόντος από τα αρχεία, είχε το 

ρόλο του «θεματοφύλακα της μνήμης», καθώς έπρεπε να ανακατασκευάσει 

την ιστορία ολόκληρης της κοινωνίας, όπου ζούσε (Wachtel, 1990: 11). Η 

ανακατασκευή του ιστορικού παρελθόντος αποτελούσε και αποτελεί 

κοινωνικό και ιδεολογικό διακύβευμα. Ο ιστορικός λοιπόν, αντιμετωπίζοντας 

την πολλαπλότητα των ατομικών μνημών και αναμνήσεων, παρουσιάζονταν 

ως επαγγελματίας κριτής της μνήμης, κατέχοντας τη μέθοδο και τα στοιχεία 

για να ξεχωρίσει την αλήθεια και να προτείνει την ακριβή εκδοχή του 

παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό όμως συγκροτούνταν μια ιστορική μνήμη 

που ήταν μονοδιάστατη και ενοποιημένη καθώς συγκροτούσε όλα τα μέλη της 

κοινότητας παρά τις διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις σε ένα και μοναδικό 

συλλογικό παρελθόν (Wachtel, 1990: 11). 

Αυτή η ενατένιση της ιστορίας ως «εθνικής μνήμης» διέγειρε ερωτήματα 

τόσο στο επιστημονικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο. Στον τομέα της 
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επιστημονικής μεθόδου η ιστορία βίωσε την αλλαγή από τη μονοδιάστατη 

συγγραφή στην πλουραλιστική που εμπλέκει μια ποικιλία οπτικών, οι οποίες 

είναι ταυτόχρονα διαφορετικές και συμπληρωματικές, με τη σχολή των 

Annales, με την κίνηση της «αφηγηματικής ιστορίας» και της «προβληματικής 

για την ιστορία» (Wachtel, 1990: 12). Αυτή η αλλαγή συνδυάστηκε με τον 

επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι ιστορικοί αναστοχάζονται τον 

εαυτό τους και τις αρχές του επαγγέλματος τους (Wachtel, 1990: 12).   

Κοινωνικά αυτός ο επαναπροσδιορισμός της ιστορίας επέτρεψε σε 

διάφορες κοινωνικές ομάδες, που αρνιόνταν την άνωθεν επιβολή της μνήμης, 

να ανακαλύψουν τις μνήμες τους και να συγκροτήσουν μια ιστορία που 

αντιτίθεται στην κυρίαρχη (Wachtel, 1990:12). Ο Michel Foucault 

συνειδητοποιώντας ότι εφαλτήριο για την ενεργοποίηση της μνήμης μπορεί να 

είναι η πίεση μιας προσωπικής ανάμνησης ή η αντίσταση σε μια επίσημη 

«εντολή» λήθης εισήγαγε τον όρο «counter memory». Ο όρος αυτός σύμφωνα 

με τον ίδιο χαρακτηρίζει «όλες τις προσπάθειες αντίστασης στις επίσημες 

εκδοχές για την ιστορική συνέχεια» (Μπενβενίστε, 1995: 21). Ο όρος αυτός 

αμφισβητώντας τη δυνατότητα της συλλογικής μνήμης να συνδέει 

διαφορετικές εποχές, τονίζει την ασυνέχεια τόσο ανάμεσα σε ιστορικές εποχές 

αλλά και ανάμεσα σε παραστάσεις διαφορετικών ομάδων που ζούνε πλάι-

πλάι την ίδια εποχή (Μπενβενίστε, 1995: 21). 

Αυτό συνεπάγεται μια αλλαγή στη σχέση ιστορίας και συλλογικής μνήμης, 

η μνήμη πλέον εμπνέει τους ιστορικούς σχετικά με τα ενδιαφέροντα και 

αντικείμενα της έρευνας τους. Ο ιστορικός αν και δεν αποτελεί πλέον το 

θεματοφύλακα της μνήμης δεν είναι καταδικασμένος στη σιωπή, πλέον 

αναγνωρίζει ότι σε κάθε κοινωνία μια σειρά από μνήμες υποκείμενες σε 

αγώνες, στρατηγικές και σχέσεις εξουσίας συνυπάρχουν και συχνά 

αντιτίθενται, καθήκον, πλέον, του ιστορικού αποτελεί να αναλύσει τις φόρμες, 

τους μηχανισμούς και τη λειτουργία των αναμνήσεων στις κοινωνικές ομάδες, 

τους τρόπους, που -ως μέλη μιας ομάδας- θυμόμαστε και κατανοούμε το 

παρελθόν (Wachtel, 1990: 11 και Μπενβενίστε, 1995: 21).  

«Για αυτόν το λόγο η κριτική ιστορία διερωτάται για τα υλικά και 

εννοιολογικά μέσα που διαθέτει, στοχάζεται γύρω από τη διαδικασία της ίδιας 

της παραγωγής της, της διάδοσης της, της θεσμοποίησης της σε παράδοση» 

(Μπενβενίστε, 1995: 21).  
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«Ο σκοπός του ιστορικού λοιπόν άλλαξε, ενδιαφέρεται λιγότερο για το ίδιο 

το περιεχόμενο της ανάμνησης από ότι στη διαδικασία συγκρότησης της, 

λιγότερο για την αξιοπιστία της και περισσότερο για τη διεργασία της μνήμης» 

(Wachtel, 1990: 9). Πλέον η ανάμνηση δεν αντιμετωπίζεται ως μια λιγότερο ή 

περισσότερο ακριβής αναπαράσταση του παρελθόντος, αλλά ως 

αναπαράσταση, που απορρέει από την παρούσα πραγματικότητα. Συνεπώς η 

κριτική ιστορία έστρεψε την προσοχή της από το πρόβλημα της ιστορικής 

γνώσης στο πρόβλημα της ιστορικής γραφής. 

 

3.4. Ιστορική μνήμη και σχολή των Annales: Mark Bloch 

 

Ένας ιστορικός της σχολής των Annales, ο Mark Bloch, ακολουθώντας τα 

χνάρια του Bartlett, σε αντίθεση με ορισμένους επιστήμονες, όπως 

ανθρωπολόγους και γνωστικούς ψυχολόγους, που πιστεύουν ότι η μνήμη 

λειτουργεί σε ιστορικό και πολιτισμικό κενό, θεωρεί τη διατήρηση της μνήμης 

αλληλένδετη με την ιστορία, το ηθικό και το αξιακό σύστημα των ατόμων, τις 

προθέσεις και τα ενδιαφέροντα τους, τις αντιλήψεις τους για το χώρο και τον 

χρόνο (Παραδέλλης, 1995: 46). Ο Bloch χρησιμοποιώντας διάφορα 

εθνογραφικά παραδείγματα τεκμηρίωσε την άποψη, ότι δεν υπάρχει ένας 

δεδομένος τρόπος σύνδεσης με το παρελθόν, άρα εγγραφής της δημόσιας 

μνήμης (Παραδέλλης, 1995: 46). 

Ο Bloch ασχολήθηκε και με τη σχέση των αφηγηματικών μορφών της 

μνήμης και τη σχέση τους με την ιστορική μνήμη, υποστήριξε ακόμα ότι οι 

τρόποι με τους οποίους αποθηκεύεται η μνήμη, διαφέρουν ποιοτικά από τις 

αφηγηματικές μορφές που χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε στο 

παρελθόν (Παραδέλλης, 1995: 47). Η χρήση διαφορετικών μορφών αφήγησης 

του παρελθόντος σε διαφορετικές περιστάσεις δε συνιστούν το τι γνωρίζουμε 

αλλά διαφορετικούς τρόπους να παρουσιάζουμε το τι γνωρίζουμε. Δηλαδή η 

λεκτική αφήγηση δεν εξισώνεται με την ίδια τη μνήμη και η χρήση ενός μόνο 

τρόπου αφήγησης από τον ιστορικό ή τον ανθρωπολόγο θα έδινε μια μόνο 

όψη των αναπαραστάσεων του χρόνου και του παρελθόντος (Παραδέλλης, 

1995: 47). 
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Ο Bloch θεωρεί ότι ακόμα και η αυτοβιογραφική μνήμη περιλαμβάνει 

περισσότερες αναμνήσεις από ότι πιστεύουν οι ίδιοι οι άνθρωποι ότι 

θυμούνται. Συχνά αναμνήσεις, που πιστεύουμε ότι έχουν ξεχαστεί, 

ανακαλούνται κάτω από ιδιαίτερες συναισθηματικές καταστάσεις ή μέσα από 

την επαφή με χώρους και με αντικείμενα. Εξάλλου, όπως έχει ήδη αποδειχθεί, 

ότι θυμόμαστε από μια εξιστόρηση ή αφήγηση, είναι ένα φαντασιακό γεγονός, 

κατασκευασμένο βάσει νοητικού σχήματος, που μας επιτρέπει να 

φανταστούμε τι συνέβη, σα να ήταν τώρα, δηλαδή επηρεασμένοι από την 

προσωπική αυτοβιογραφική μας μνήμη (Παραδέλλης, 1995: 47). Συχνά 

θυμόμαστε όχι το ίδιο το γεγονός αλλά την τελευταία αφήγηση του γεγονότος 

από εμάς, ενώ, όχι σπάνια, ανακαλούμε την αυτοβιογραφική μνήμη θαρρείς 

και την αφηγείται κάποιο τρίτο πρόσωπο, δηλαδή σα να ήμασταν έξω από τα 

γεγονότα, γεγονός που εξομοιώνει τις αυτοβιογραφικές με τις ιστορικές 

αναμνήσεις, που στηρίζονται σε αφηγήσεις άλλων προσώπων (Παραδέλλης, 

1995: 48). «Ότι δεν εκφράζεται σε μια κοινωνία δεν σημαίνει πως έχει 

λησμονηθεί, αλλά πιθανό να υπάρχει αποθηκευμένο ως πόρος για τις 

μελλοντικές αναπαραστάσεις» (Παραδέλλης,1995: 48). 

 

3.4.α. Η κριτική του Mark Bloch στη θεωρία του Halbwachs 

 

Ο Mark Bloch υπήρξε φίλος αλλά και κριτικός του Maurice Halbwachs. 

Μάλιστα το 1920 χρησιμοποίησε τον όρο «συλλογική μνήμη» στο έργο του 

για τη φεουδαλική κοινωνία. Τα κυριότερα σημεία στα οποία άσκησε κριτική 

στη θεωρία του περί συλλογικής μνήμης, αφορούν τις δυσκολίες της 

διάκρισης του ατόμου από την ομάδα και κυρίως τις αδυναμίες της 

κατανόησης και απόδοσης του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η 

μετάδοση της μνήμης.  

Σύμφωνα με τον Bloch «για μια κοινωνική ομάδα το να είναι ικανή να 

θυμηθεί δεν είναι αρκετό για τα διάφορα μέλη, τα οποία ανήκουν σε αυτήν τη 

δεδομένη στιγμή, ώστε να διατηρηθούν στη μνήμη τους οι αναπαραστάσεις 

του παρελθόντος της ομάδας. Τα γηραιότερα μέλη της ομάδας πρέπει επίσης 

να μεταφέρουν αυτές τις αναπαραστάσεις στα νεότερα. Μπορεί να 

αναφερόμαστε στη «συλλογική μνήμη» αλλά είναι σημαντικό να μη ξεχνάμε 
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ότι το λιγότερο μέρη από αυτά τα φαινόμενα που συνάπτονται σε αυτόν τον 

όρο είναι απλά επικοινωνιακές πράξεις μεταξύ ατόμων» (Mark Bloch, 

“Memoire Collective, traditions et coutume. A propos d’un livre récent, in 

Revne de Synthèse historique” 40, σελίδα 79, όπως ακριβώς από 

Becker 1998: 109). Για να υποστηρίξει αυτήν την άποψη, ο Bloch 

υπογραμμίζει το ρόλο των παππούδων στη μετάδοση της μνήμης στις 

αγροτικές κοινωνίες. Γενικότερα αν και ο Bloch συμφωνεί με την αντίληψη του 

Halbwachs για τη δόμηση της συλλογικής μνήμης, δίνει έμφαση τόσο στα 

μέσα διαμόρφωσης της όσο και σε αυτά της μετάδοσης της και εξέλιξης της 

μέσα στο χρόνο. 

 

3.5. Pierre Nora: Πλαίσια άρθρωσης της συλλογικής 

μνήμης, Μνημονικοί Τόποι, Συμβολική Ιστορία 

 

Για το Γάλλο ιστορικό Pierre Nora η μνήμη, η οποία περιλαμβάνει και τη 

λήθη, εννοείται ως μια ποικιλία μορφών μέσω των οποίων οι πολιτισμικές 

κοινότητες φαντάζονται τον εαυτό τους σε ποικίλες αναπαραστάσεις, πιο 

συγκεκριμένα «αυτό που μένει από το παρελθόν στο πλαίσιο των βιωμάτων 

των ομάδων» ή ως «αυτό που οι ομάδες δημιουργούν με το παρελθόν τους» 

(Kritzman, 1996 και Le Goff, 1998: 140). Με αυτήν την έννοια η συλλογική 

μνήμη διαχωρίζει τον εαυτό της από την Ιστορία, η οποία αντιμετωπίζεται ως 

μια πνευματική πράξη περισσότερο στηριγμένη στις αποδείξεις που 

παράγονται από τη μελέτη της εμπειρικής πραγματικότητας (D. Kritzman, 

1996).  

Για το Nora η μνήμη αντιδιαστέλλει τη συλλογική-βιωματική-

συναισθηματική μνήμη (βιώματα της ομάδας, επίκληση και ανασυγκρότηση 

του παρελθόντος) από την ιστορική-διανοητική-επιστημονικά τεκμηριωμένη 

μνήμη, αν και παραδέχεται τον αμοιβαίο τους ετεροκαθορισμό (Κόκκινος, 

2003: 92). Διακρίνει λοιπόν τρία πλαίσια άρθρωσης της συλλογικής μνήμης: 

τον πρωτονεωτερικό, το νεωτερικό και το μετανεωτερικό τρόπο πρόσδεσης 

στην εθνική ταυτότητα, στο πολιτισμικό κυρίως σύμπαν του έθνους (Κόκκινος, 

2003: 92). 
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Η μνήμη που συγκροτείται σε πρωτονεωτερικό πλαίσιο έχει άμεσο και 

οιονεί αυτοματικό χαρακτήρα, καθώς μεταβιβάζεται με δίαυλο την 

κληροδοτημένη παράδοση (Nora, P., (1984) “Les Lieux de mémoire, 1: La 

Republique”, Gallimard, Paris, όπως ακριβώς από Κόκκινος, 2003: 109). Η 

δεύτερη μορφή μνήμης συγκροτείται σε αναφορά με τα κειμενοποιημένα ίχνη 

της ιστορικής παράδοσης του έθνους (κρατικά αρχεία), που ανασυγκροτεί 

αφηγηματικά ο ιστορικός ως εντολοδόχος του (Nora, P., (1984) “Les Lieux de 

mémoire, 1: La Republique”, Gallimard, Paris, όπως ακριβώς από Κόκκινος, 

2003: 109). Ενώ στην τρίτη περίπτωση η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας 

διαμεσολαβείται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κατεξοχήν την 

τηλεόραση και τον κινηματογράφο, τα οποία διαμορφώνουν τη μνήμη ώστε να 

υπακούει στη λογική της πολιτισμικής κατανάλωσης και να βιώνεται είτε ως 

ατομική επιλογή είτε ως εσωτερικευμένος κανόνας ένταξης στην ομάδα και 

συμμετοχής στην πολιτισμική της παράδοση (Nora, P., “Les Lieux de 

mémoire, 1: La Republique”, Gallimard, Paris 1984, όπως ακριβώς από 

Κόκκινος, 2003: 109). 

Ο Nora εισήγαγε την έννοια “lieu de memoire” (τόπος της μνήμης), την 

οποία ο ίδιος ορίζει ως «κάθε σημαίνουσα οντότητα, η οποία ανεξάρτητα αν 

έχει υλική υπόσταση, χάρη στην ανθρώπινη θέληση ή στις διεργασίες του 

χρόνου έχει μετουσιωθεί σε συμβολικό στοιχείο της μνημονικής κληρονομιάς 

μιας οποιασδήποτε κοινότητας»11 (Pierre Nora, 1996α).  

Ο Nora, επηρεασμένος από τη θεωρία του Halbwachs, που θέλει «την 

πράξη της ανάκλησης να σχετίζεται πάντα με το απόθεμα εικόνων και 

ιδανικών που συγκροτούν τις κοινωνικές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουμε», 

αντιμετωπίζει «τους μνημονικούς τόπους ως καθορισμένους από τη 

αλληλεπίδραση των ατόμων που συγκροτούν την κοινωνική ομάδα με την 

οποία συσχετίζονται» (Kritzman, 1996). Ο Nora, λοιπόν χρησιμοποιεί τη 

μνήμη για να ερμηνεύσει γεωγραφικούς τόπους, ιστορικές φιγούρες μνημεία 

και κτίρια, λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα, εμβλήματα και σύμβολα, 

τα οποία εξετάζει ως αποτελέσματα μιας φανταστικής προσέγγισης που 

κωδικοποιεί και αναπαριστά την ιστορική συνείδηση (Kritzman, 1996).  

                                            
11 “Lieux de memoire is any significant entity, whether material or non-material in nature, 
which by dint of human will or the work of time has become a symbolic element of the 
memorial heritage of any community.” 
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Σύμφωνα με το Nora τείνουμε να εφευρίσκουμε «μνημονικούς τόπους» 

(λογοτεχνική εξομολόγηση, μνημεία, εθνογραφικές μαρτυρίες και τα λοιπά) 

λόγω της απουσίας από τη ζωή μας των «μεγάλων αφηγήσεων», που 

καθορίζουν το τι είναι αξιομνημόνευτο (Μπενβενίστε, 1995: 20). Για το Nora η 

μετανεωτερική κοινωνία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι σε αυτήν όλα τα 

μνημεία του παρελθόντος είναι το ίδιο προσιτά και μακρινά, ενώ στην 

παραδοσιακή κοινωνία η μνήμη κάνει παντού αισθητή την παρουσίαση της 

(Μπενβενίστε, 1995: 20). Πιο συγκεκριμένα «αν στις προνεωτερικές κοινωνίες 

υπήρχε η επαναπροσέγγιση της μνήμης μέσω των παραδόσεων και των 

ιεροτελεστιών, όπου το παρόν και το παρελθόν συνυπήρχαν σε κάποιου 

είδους άχρονου τόπου στον οποίο η πράξη και το νόημα ενώνονται τότε  ο 

ιστορικός λόγος του παρόντος είναι τέτοιος που αναπαριστά την ιστορική 

συνείδηση ως αποπλαισιωμένες αναμνήσεις» (Kritzman,1996). 

Σύμφωνα με το Nora η ανάγκη για τη δημιουργία «μνημονικών τόπων» 

ανάγεται στο διαχωρισμό των εννοιών έθνος, ιστορία και μνήμη. Η ύπαρξη 

του έθνους θεωρείται πλέον δεδομένη, η ιστορία έγινε αποδεκτή ως κοινωνική 

επιστήμη και «προσαρμόστηκε» στο ρόλο της, ενώ η μνήμη μετατράπηκε σε 

ιδιωτική υπόθεση-φαινόμενο, η ιστορική θεμελίωση του έθνους αποτέλεσε την 

τελευταία περίοδο ενσωμάτωσης της μνήμης με την ιστορία (Nora, 1996β: 6). 

Οι τόποι της μνήμης σύμφωνα με το Nora αποτελούν τα θεμελιώδη ίχνη της 

ενσωμάτωσης της αναμνηστικής συνείδησης, η οποία επιβίωσε της ιστορίας 

που επικήρυξε τη μνήμη και τώρα θρηνεί για την απώλεια της (Nora, 1996β: 

6). Ο Nora ερμηνεύει την ύπαρξη «μνημονικών τόπων», όπως μουσείων, 

φεστιβάλ, κοιμητηρίων, εκθέσεων, επετείων, ιερών και μνημείων, που η 

ύπαρξη τους οφείλεται στην κατάργηση των τελετουργιών, λειτουργώντας έτσι 

ως «υποκατάστατα» τους, από μια κοινωνία που ενδιαφέρεται για την 

αξιολόγηση της μετατροπής και της ανανέωση της με κριτήριο το παρελθόν 

της (Nora, 1996β: 6). Για τον ίδιο μπορεί οι «μνημονικοί τόποι» να 

υπερασπίζονται την ταυτότητα των ομάδων, όμως χρωστούν την ίδια την 

ύπαρξη τους στην απειλή της ύπαρξης τους, διότι αν οι αναμνήσεις που 

«προστατεύουν» και οι ταυτότητες, που επιθυμούν να διαμορφώσουν, 

υπήρχαν ως «ζωντανές» παρουσίες στη ζωή μας, τότε η ύπαρξη των τόπων 

θα στερούνταν χρησιμότητας (Nora, 1996β: 7). Για να θεωρηθεί ένα 

αντικείμενο ως «μνημονικός τόπος», σύμφωνα με το Nora, πρέπει να 
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συνυπάρχουν σε αυτό τρεις έννοιες της «ενσωματωμένης μνήμης» η υλική, η 

συμβολική και η λειτουργική (Nora, 1996β: 14).  

Οι «μνημονικοί τόποι» δημιουργούνται από μια αλληλεπίδραση μεταξύ 

ιστορίας και μνήμης, μια αλληλεπίδραση που καταλήγει σε έναν αμοιβαίο 

υπερ-προσδιορισμό, με βασική προϋπόθεση τη θέληση για ανάμνηση (Nora, 

1996β: 14). Ο Nora διακρίνει δύο στάδια για τη δημιουργία ενός «μνημονικού 

τόπου»: πρώτα την επιλογή και την «απομάκρυνση» ιστορικών στιγμών από 

τη «ροή της ιστορίας» και δεύτερον την επιστροφή τους σε αυτήν, όχι πλέον 

τελείως «ζωντανές» αλλά ούτε και τελείως «νεκρές» αλλά σε μια ενδιάμεση 

κατάσταση (κάτι ανάμεσα στη λήθη και στη μνήμη) (Nora, 1996β: 7). Μπορεί 

σκοπός του «μνημονικού τόπου» να είναι να σταματάει το χρόνο, να υλοποιεί 

το άυλο, με τέτοιον τρόπο ώστε να αποδίδουν το μέγιστο νόημα με τα 

λιγότερο δυνατά σήματα,  για να επιβιώσει όμως ένας «μνημονικός τόπος», 

σύμφωνα με το Nora, «πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να αλλάζει, την 

ικανότητα να αναβιώνει παλιά μηνύματα και να γεννάει καινούργια μαζί με 

καινούργιες απρόβλεπτες συνδέσεις» (Nora, 1996β:15). 

Ο Nora,  πιθανόν επηρεασμένος της θεωρίας του Bartlett για κοινωνική 

συγκράτηση φαινομενικά ασήμαντων γεγονότων στη συλλογική μνήμη, 

διακρίνει δύο ειδών «μνημονικών τόπων», που δε διακρίνονται για τη σημασία 

τους: αρχικά υπάρχουν συμβάντα, που μπορεί να αξιολογούνται ως ήσσονης 

σημασίας και να πέρασαν σχεδόν απαρατήρητα στον καιρό τους (αλλά βάσει 

αυτών οι μεταγενέστεροι ωφελήθηκαν είτε επειδή μπόρεσαν να αποκομίσουν 

μια καινούργια αρχή ή μια τελετουργική ρήξη με το παρελθόν) και υπάρχουν 

και εκείνα τα γεγονότα (τα οποία μπορεί να μην είναι καθόλου γεγονότα με την 

έννοια ότι έχουν προσφέρει κάτι σημαντικό), που άμεσα επενδύονται με 

συμβολική σημασία και αντιμετωπίζονται ανάλογα ακόμα και χωρίς να έχουν 

τελειώσει σα να έχουν τιμηθεί προκαταβολικά (Nora, 1996β: 15). 

Ο Nora εισηγείται τη συγκρότηση μιας «συμβολικής ιστορίας» «που θα 

ανταποκρίνεται καλύτερα τόσο στις πολιτικές όσο και στις πνευματικές 

ανάγκες της εποχής μας από την παραδοσιακή ιστορία»12 (Nora, 1996α). Ο 

Nora υπογραμμίζει ότι αυτό το είδος ιστορίας, το οποίο συνδέει την ύλη με την 

κοινωνική ύπαρξη και επεξεργάζεται τα παράγωγα της κουλτούρας και της 

                                            
12 “…institute a symbolic history better suited than the traditional history to the civic as well as 
the intellectual needs of our time.” 
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σκέψης, επιτρέπει σε ειδικούς διαφορετικών πεδίων όπως η ιστορίας της 

τέχνης, η ιστορία της λογοτεχνίας, η πολιτική ιστορία, η νομική ιστορία και η 

οικονομική ιστορία να συνεργάζονται για έναν κοινό στόχο: να 

αποκαταστήσουν την αυθεντική δυναμική του υποκειμένου, να αποδείξουν το 

πώς το κάθε στοιχείο αντανακλά το όλο και αναμειγνύεται στην εθνική 

ταυτότητα (Pierre Nora, 1996α). 

Ο Nora επιδιώκει με την οπτική που προτείνει την αντιμετώπιση της 

μνήμης ως μια ενιαία δόμηση του παρελθόντος «διυλισμένη» από το παρόν, 

μια ιστορία «δευτέρου βαθμού» (Nora, 1996α). Θα μπορούσε να ειπωθεί 

λοιπόν πως πιστεύει ότι «η μελέτη της μνήμης βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι 

από τη μία μεριά έρχεται το ρεύμα που δηλώνει το τέλος της παράδοσης της 

μνήμης, το τέλος της ιστορίας μνήμης, και από την άλλη ένα επιστημολογικό 

ρεύμα που επιδιώκει τον αυτοαναφορικό προβληματισμό» (Μπενβενίστε, 

1995: 20). 

 

3.6. Αλλαγή της σχέσης Ιστορίας-Μνήμης: Η «πολιτισμική» 

ιστορία 

 

Η νέα πολιτισμική ιστορία, με εισηγητή τον αμερικανό ιστορικό και 

θεωρητικό νέων τεχνολογιών Mark Poster, «που χρεώνει την επιστημολογική, 

θεματολογική και μεθοδολογική πολυμέρεια που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη 

ιστοριογραφία» (1960-εώς το τέλος του 20ου αιώνα) στην αντιπαράθεση της 

κοινωνικής-συνολικής και «από τα κάτω ιστορίας» με τη νέα πολιτισμική 

ιστορία (Κόκκινος, 2003: 96). Σύμφωνα με τον Poster η νέα πολιτισμική 

ιστορία αμφισβητεί: τον ανθρωποκεντρισμό της προσέγγισης ιστορικής 

δυναμικής, την οπτική των ιστορικών, που εξέταζε την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των δομών και των αναγκαιοτήτων και του ανθρωπίνου παράγοντα, την ιδέα 

της αντιστοιχίας μεταξύ ιστορικής πραγματικότητας και ερμηνείας. Εν ολίγοις 

η πολιτισμική ιστορία θεώρησε «ως οργανωτικές αρχές της νέας 

ιστοριογραφικής πρακτικής αφενός την ιδέα της εγγενούς κειμενικότητας της 

ιστορικής αναπαράστασης και αφετέρου την προσέγγιση των ιστορικών 

πηγών ως «ενδείξεων της απουσίας του πραγματικού», ως δεικτών της 

ενδογενούς ασυνέπειας της ιστορικής αφήγησης» (Κόκκινος, 2003: 97).  
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Για τον Poster η πολιτισμική ιστορία αποσκοπεί στην εξέταση των ορίων 

του ατομικού και του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού και στην αναγνώριση 

της ιστορικής σημασίας των παραμέτρων του κοινωνικού φύλου, της 

κοινωνικής ταυτότητας, της εθνότητας και της θρησκείας, μέσω της «μελέτης 

της κατασκευής του υποκειμένου», της κατανόησης των μηχανισμών 

προσήλωσης των αντικειμένων στις συλλογικές ταυτότητες, την 

ιστορικοποίηση των πολιτισμικών μορφωμάτων, των αναπαραστάσεων και 

των ταυτοτήτων (Κόκκινος, 2003: 97-98). 

Ο ίδιος ο Poster εντοπίζει ως μια από τις γενεσιουργούς αιτίες της 

πολιτισμική ιστορίας, την αδυναμία των δυτικών μετανεωτερικών κοινωνιών 

να ανταποκριθούν «στις ποικίλες πολιτισμικές επιδράσεις που ασκούν οι μη 

δυτικές χώρες και τα πολιτισμικά τους συστήματα στα μητροπολιτικά κέντρα 

της δύσης σε συνδυασμό με την προσφυγή στην Ιστορία για την κατάδειξη της 

διαφοράς και την ανάδειξη της έννοιας της ταυτότητας σε πρωταρχικά 

στοιχεία νοηματοδότησης των φυλετικών, των εθνικών και κοινωνικών 

ομάδων» (Poster, M., (2001) “What’s the matter with the Internet?”, University 

of Minnesota Press, Minnesota-London, όπως ακριβώς από Κόκκινος, 2003: 

98). Η συλλογική ιστορική μνήμη όπως προαναφέρθηκε είναι πρωταρχικό 

μέσο διαιώνισης των ταυτοτήτων των κοινωνικών ομάδων. 

 

3.7. Προφορική Ιστορία 

 

Η προφορική ιστορία είναι μια νέα σύλληψη της ιστορίας, στην οποία 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο η μνήμη, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και 

προς τη μέθοδο, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αλληλεπίδρασης της ιστορίας, 

της λαογραφίας και της ανθρωπολογίας (Κυριακίδου-Νέστορος, 1993: 254). Η 

προφορική ιστορία, σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Σύλλογο Προφορικής 

Ιστορίας, καθιερώθηκε ως σύγχρονη τεχνική ιστορικής τεκμηρίωσης από τη 

στιγμή, που οι αλλαγές στις μεθόδους επικοινωνίας αφαίρεσαν από τα 

έγγραφα τον κεντρικό τους ρόλο και καθιερώθηκε η αντίληψη ότι «το μέσο 

είναι το μήνυμα» (Κυριακίδου-Νέστορος, 1993: 255). Στόχος της προφορικής 

ιστορίας είναι να δημιουργήσει προφορικά αρχεία (Wachtel, 1990: 2).  
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Σύμφωνα με τον Paul Thompson η προφορική ιστορία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τόσο για να αλλάξει το επίκεντρο της ιστορίας και να ανοίξει 

νέες περιοχές μελέτης όσο και να ξαναδώσει μια κεντρική θέση στους 

ανθρώπους που, μέσα από τα δικά τους λόγια έφτιαξαν και βίωσαν την 

ιστορία (Κυριακίδου-Νέστορος, 1993: 255). 

Ο χρόνος της προφορικής μνήμης είναι ο χρόνος της συλλογικής μνήμης 

και αυτό είναι που τη διαφοροποιεί από την ιστορία με την οποία έχουν κοινό 

προσανατολισμό, δηλαδή το παρελθόν και την εθνογραφία με την οποία 

έχουν κοινή τεχνική, δηλαδή την επιτόπια έρευνα (Κυριακίδου- Νέστορος, 

1993: 258). Αν και «η ολότητα από την οποία ξεκινά η προφορική ιστορία 

είναι το άτομο: η ατομική εμπειρία του πληροφορητή και η ατομική του μνήμη, 

η οποία μετουσιώνει την εμπειρία σε προφορική αφήγηση» δεν παραμένει σε 

αυτήν (Κυριακίδη-Νέστορος, 1993: 263). «Στόχος της προφορικής ιστορίας 

είναι η συλλογική εμπειρία ενός συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος και ο 

τρόπος με τον οποίο η εμπειρία αυτή μετουσιώνεται σε μνήμη» προϋπόθεση 

της μετουσίωσης αυτής αποτελεί «η μετάβαση από την ιστορικότητα του 

ατόμου στην ιστορικότητα της κοινωνίας», δηλαδή την ικανότητα των μελών 

της να μετέχουν όλα εξίσου, μέσω της συνεχούς επικοινωνίας τους, στην 

ιστορία της κοινότητας τους και στους κανόνες της ζωής τους» (Κυριακίδου-

Νέστορος, 1993: 263). 

Η προφορική ιστορία λαμβάνει υπόψη της «ότι κάθε μνήμη ανήκει 

ταυτόχρονα στο παρελθόν και στο παρόν, ενώ μεταβάλλεται μόνο στο 

δεύτερο», κατευθυνόμενη από τις ανάγκες του, όμως «η αφήγηση της 

προφορικής ιστορίας επιτρέπει να διακρίνουμε τη λειτουργία μέσα στη 

συλλογική μνήμη ορισμένων στοιχείων του παρελθόντος, που παίζουν 

κρίσιμο ρόλο στο εκάστοτε παρόν», δηλαδή τα «στερεότυπα της 

παράδοσης», «εκείνες τις πολύ έντονες εμπειρίες του παρελθόντος που 

σφράγισαν τη μνήμη των ανθρώπων και τους χρησιμεύουν έκτοτε ως 

πρότυπα ερμηνείας για τις εμπειρίες του παρόντος» (Κυριακίδου-Νέστορος, 

1993: 265). 
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3.8. Η συμπληρωματικότητα και οι διαφορές 

ιστοριογραφίας και μνήμης στη σκέψη του Marc Ferro 

 

Ο ιστορικός Marc Ferro υποστηρίζει ότι στην ιστορία κυριαρχούν δύο 

ιστορικές εστίες, οι οποίες αναμειγνύουν βεβαιότητες και ψευδαισθήσεις, 

χωρίς ποτέ να εγκαθιδρύουν μια μοναδική επιστημονική αλήθεια, στην οποία 

θα μπορούσαμε να βασιστούμε όλοι μας, εξαιτίας των διαφορετικών εκδοχών 

του παρελθόντος, που προτείνουν .  

Η πρώτη εστία της ιστοριογραφίας είναι η «θεσμοθετημένη», «η οποία 

κυριαρχεί επειδή εκφράζει ή νομιμοποιεί μια ορισμένη πολιτική, μια ιδεολογία 

ή καθεστώς» (Ferro, 2001: 378). «Η επίσημη ιστοριογραφία εξελίσσεται 

αλλάζοντας διαρκώς σύστημα αναφοράς, υφιστάμενη κάθε λογής 

μεταμορφώσεις, συμμορφούμενη με όλες τις γραφές» (Ferro, 2001: 378). 

Αυτό το είδος της ιστορίας ενσαρκώνεται σε διάφορους θεσμούς, όμως λόγω 

της συμπόρευσης της με την εξουσία, η κατάρρευση του θεσμού που την 

υποστηρίζει οδηγεί στην κατάργηση της. Ο Ferro εντοπίζει και μια δεύτερη 

κατηγορία θεσμοθετημένης ιστοριογραφίας, την οποία και χαρακτηρίζει αντί-

ιστορία. Η αντι-ιστορία, συνυπάρχει με την εκάστοτε ιστορία των «νικητών» 

(είτε είναι η εκκλησία, το έθνος ή το κράτος) και παρά τη διαφορετικού 

μεγέθους υποστήριξη που τυχόν απολαμβάνει, μπορεί να επιβιώσει. Τα 

υποκείμενα αυτής της αντι-ιστορίας συνήθως είναι «άλλοτε αυτόνομες 

κοινωνικές ομάδες που αισθάνονται καθυποταγμένες, θύματα εκμετάλλευσης, 

απογυμνωμένες από την ταυτότητα τους και αποκλεισμένες από την ιστορία» 

(Ferro, 2001: 379). Χαρακτηριστικά της αντι-ιστορίας αποτελούν οι απόπειρες 

διάκρισης εκ μέρους της των ορίων της κοινότητας, που εκφράζει, 

αυτοπροσδιοριζόμενη σε σχέση με τους άλλους και η ρευστότητα της λόγω 

των μεταβολών που υφίσταται, όπως και η ιστορία (Ferro, 2001: 378-379). 

Η ατομική και η συλλογική μνήμη των κοινωνιών εμφανίζεται ως η δεύτερη 

εστία ιστορίας, η οποία συχνά συγχωνεύεται με τη θεσμοθετημένη αντι-

ιστορία, εφόσον η ομάδα διατηρεί την ταυτότητα της, αποκλειστικά μέσω των 

παραδόσεων (προφορικές, κινητικές και τα λοιπά). Η εστία αυτή δε διαθέτει 

εξειδικευμένους λειτουργούς στην ιστορία της, δηλαδή ιστορικούς. Οπότε δε 

συμβιβάζεται «με τα ήθη και τους κανόνες του ιστορικού επαγγέλματος, τα 
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οποία, όσο και να διαφέρουν ανάλογα με τις εποχές και τους πολιτισμούς», 

πάντως «έχουν σαφώς καθοριστεί» (Ferro, 2001: 380). Ακόμα η ιστορία αυτή 

δεν υπόκειται σε κριτική, συχνά συγχέει διαφορετικές χρονικότητες, όπως το 

μυθικό με τον πραγματικό χρόνο (ιδίως όταν πρόκειται σε ζητήματα 

καταγωγής). Χαρακτηριστικό αυτής της ιστορίας αποτελεί η αυτονομία και η 

ανθεκτικότητα της σε αλλαγές, παρά τις αιτιάσεις που της προσάπτει η 

επίσημη ιστορία. Δεν εξαπλώνεται όπως η αντι-ιστορία αλλά συμβαδίζει με 

την επίσημη ιστορία, εξάλλου η ίδια κάποτε λογαριάζονταν ως τέτοια. Σε 

αυτήν την περίπτωση δεν αλλάζει το περιεχόμενο της κοινωνικής μνήμης 

αλλά η κοινωνική της θέση (Ferro, 2001: 380). 

Συνεπώς για το Ferro η ύπαρξη μιας παγκόσμιας ιστορίας με αφετηρία 

μόνο μία εστία, είναι ουτοπία καθώς η δυνατότητα συνύπαρξης πολλών 

ιστορικών παραδόσεων αποτελεί ίδιον της ελευθερίας. Η άγνοια των ιστοριών 

αυτών θα ήταν παράλογη, καθώς συμμετέχουν στη διαμόρφωση του 

πραγματικού, όπως εξίσου παράλογη θα ήταν η συγγραφή της ιστορίας 

αποκλειστικά βάσει αυτών (Ferro, 2001: 380-381). 
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Ερευνητικό μέρος: Διερεύνηση των ιστορικών αντιλήψεων 

Κεφάλαιο A: Το ιστορικά γεγονότα-περιεχόμενο της 

διερευνούμενης ιστορικής μνήμης 

 

Η «Μικρασιατική Καταστροφή» 

 

Με τη λήξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου η Ελλάδα, ούσα στην 

πλευρά της νικήτριας Entente, με πρωθυπουργό τον Βενιζέλο πέτυχε την 

προσωρινή κατοχή της ζώνης της Σμύρνης, τον Μάιο του 1919 από τον 

Ελληνικό στρατό. Η κατοχή αυτή με τη συνθήκη των Σεβρών, που 

υπογράφτηκε το 1920, απέκτησε την προοπτική της προσάρτησης στην 

Ελλάδα με την έλευση πέντε χρόνων και μετά από δημοψήφισμα των 

κατοίκων της. Με τη συνθήκη αυτή η Ελλάδα θα προσαρτούσε και την 

Ανατολική Θράκη, όλα τα νησιά του Αιγαίου, μεταξύ των οποίων την Ίμβρο και 

την Τένεδο. Η συνθήκη αυτή όμως δεν εφαρμόστηκε.  

Το 1920 ο Βενιζέλος έχασε τις βουλευτικές εκλογές ενώ οι βασιλικοί 

ανέλαβαν την εξουσία επιτρέποντας στον «απεχθή» στους συμμάχους 

βασιλιά Κωνσταντίνο, να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτό έδωσε αφορμή στις 

σύμμαχες χώρες να αποστασιοποιηθούν από την Ελλάδα, ενώ παρά τις 

προεκλογικές υποσχέσεις η νέα κυβέρνηση συνέχισε τη μικρασιατική 

εκστρατεία. Το Εθνικό Τουρκικό Κίνημα με αρχηγό το Μουσταφά Κεμάλ και με 

στόχο τη δημιουργία εθνικού τουρκικού κράτους, επιδόθηκε σε 

ανταρτοπόλεμο με τον ελληνικό στρατό. Το Εθνικό Τουρκικό Κίνημα κατάφερε 

τον Αύγουστο του 1922 να τρέψει σε άτακτη υποχώρηση τον ελληνικό στρατό 

κατοχής. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου υπογράφτηκε η ανακωχή με τη 

συνθήκη των Μουδανιών που προέβλεπε την υποχώρηση της Ελλάδας από 

τη Σμύρνη και την Ανατολική Θράκη. Το 1923 η υπογραφή της συνθήκης της 

Λοζάννης οριστικοποίησε το ζήτημα με την υποχρεωτική ανταλλαγή 

πληθυσμών ανάμεσα στα δύο κράτη με κριτήριο το θρήσκευμα.  
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Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 

 

Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 δόθηκε ένα τελεσίγραφο στον Έλληνα 

δικτάτορα Μεταξά από τον ιταλό πρεσβευτή, βάσει του οποίου ο δικτάτορας 

της Ιταλίας Μουσολίνι ζητούσε την ελεύθερη διέλευση του στρατού του που 

βρισκόταν στην Αλβανία, η οποία και είχε συνθηκολογήσει. Πριν ακόμα 

απορριφθεί το τελεσίγραφο ο Μουσολίνι διέταξε τη διάσχιση των συνόρων 

από το στρατό του. Έτσι την 28η Οκτωβρίου του 1940 σηματοδοτήθηκε η 

εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο.  

Την ίδια ημέρα κηρύχτηκε γενική επιστράτευση. Ο ελληνό-ιταλικός 

πόλεμος διήρκεσε έξι μήνες. Οι ελληνικός στρατός αντέκρουσε τον ιταλικό 

στρατό στα βουνά της Ηπείρου και το τέλος του 1940 ο ιταλικός στρατός 

απωθήθηκε 60χμ. στο εσωτερικό της επικράτειας της Αλβανίας. Η νίκη αυτή 

είχε και συμβολική αξία για το ελληνικό έθνος αφού η περιοχή της Βορείου 

Ηπείρου (όπως την ονομάζουν οι Έλληνες) παρά τις ελληνικές διεκδικήσεις 

προστέθηκε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους στο νεοσύστατο Αλβανικό 

κράτος.  

Παρά την πρώτη νίκη κατά του Άξονα, η Γερμανία εξαπέλυσε μια δεύτερη 

επίθεση. Αφού εξουδετερώθηκε η γιουγκοσλαβική αντίσταση στις 6 Απριλίου, 

οι Γερμανοί διέσχισαν τη συμμαχική για αυτούς Βουλγαρία και επιτέθηκαν 

κατά της Ελλάδας. Στις 23 Απριλίου 1941 ο στρατηγός Τσολάκογλου, 

διοικητής του βόρειου στρατεύματος, συνθηκολόγησε. Ο βασιλιάς και η 

κυβέρνηση εγκατέλειψαν τη χώρα. Με εξαίρεση την Κρήτη, στην οποία η 

αντίσταση διήρκεσε μέχρι το Μάιο του 1941, η υπόλοιπη Ελλάδα τέθηκε υπό 

τον έλεγχο του Άξονα.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

Η εικόνα αυτή παρουσιάζει την ημέρα της εισόδου του ελληνικού στρατού 

στην πόλη των Κυδωνιών της Μικράς Ασίας. Ο λόγος για τον οποίο 

επιλέχθηκε αυτή η εικόνα είναι ότι για την ανάλυση της απαιτείται η σύνδεση 

του γεγονότος της «Μικρασιατικής Καταστροφής» με τις αιτίες της, δηλαδή την 

κατάληψη της ζώνης της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό, ως απόρροια της 

συνθήκης των Σεβρών.  

Η εικόνα αυτή παρουσιάζει ανθρώπους να πανηγυρίζουν κρατώντας 

ελληνικές σημαίες φορώντας όμως ρούχα με καθαρά ανατολίτικα στοιχεία και 

για αυτόν ακριβώς το λόγο επιλέχθηκε έναντι μιας εικόνας που παρουσιάζει 

την απόδοση της αρχιστρατηγίας της Σμύρνης στο βασιλιά γιατί αυτή θα 

μπορούσε να αναφέρεται σε μια οποιαδήποτε παρέλαση για τον εορτασμό 

μιας νίκης και δεν προσφέρει αρκετά στοιχεία για να ερμηνεύσουν οι μαθητές 

και να τα συνδέσουν με τον τόπο και το χρόνο που μας ενδιαφέρει.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πρώτης εικόνας 

από το τυχαίο δείγμα μαθητών 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Λοιπόν εδώ τι βλέπεις καταρχήν; 

Μ: Ανθρώπους. 

Σ: Τι φοράνε αυτοί οι άνθρωποι; 

Μ: Ράσα. 

Σ: Ράσα φοράνε; Τι φοράνε στα κεφάλια τους; 

Μ: Μαντήλια άσπρα. 

Σ: Και ποιοι φοράνε συνήθως τέτοια; Σε ποιες περιοχές; 

Μ: Στην Αίγυπτο. 

Σ: Στην Ανατολή γενικά. Λοιπόν εδώ πέρα τι βλέπεις; 

Μ: Την ελληνική σημαία. 

Σ: Πού μπορεί να είναι; Πού υπήρχε ελληνική σημαία εκεί πέρα, για ποιο 

γεγονός; 

Μ: Για την επανάσταση. 

Σ: Ποια επανάσταση; 



 77

Μ: Ε… δε μπορώ να θυμηθώ. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Ναι, από ποιο γεγονός είναι;  

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Δε μπορείς να ξεχωρίσεις αυτούς πούμε από κάτι; Από αυτούς φορεσιές; 

Από αυτούς εικόνες; 

Μ: Μπορεί να μην το κάναμε αυτό το μάθημα για αυτό. 

Σ: Δεν το έχετε κάνει; Πως όχι; Από αλλού; Από φωτογραφίες και τα λοιπά; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν. Η πρώτη φωτογραφία είναι αυτή εδώ. Μήπως μπορείς να 

φανταστείς τι είναι; Έχει ελληνικές σημαίες, έχει κόσμο στο δρόμο 

χαρούμενο, να φοράει κελεμπίες σαρίκια. Πού μπορεί να βρίσκεται; 

Μ: Στην Τουρκία; 

Σ: Και τι μπορεί να είναι με Έλληνες στο δρόμο, με ελληνικές σημαίες; 

Κάποιο γεγονός για αυτούς της ιστορίας; 

Μ: Ε όχι. 

Σ: Δε σου έρχεται δηλαδή στο μυαλό ε; 

Μ: Όχι.  

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν θα σου δείξω αυτούς φωτογραφίες και θέλω να μου πεις αν 

μπορείς να καταλάβεις με ποια γεγονότα συσχετίζονται και από πού το 

καταλαβαίνεις αυτό. Τι σε κάνει να καταλαβαίνεις ότι σχετίζονται με αυτά. 

Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία. Τι βλέπεις καταρχήν; 

Μ: Ε, ανθρώπους. 

Σ: Και τι κάνουν αυτοί; Τι φοράνε; Είναι παλιά φωτογραφία; Καινούργια 

φωτογραφία; 

Μ: Παλιά. 

Σ: Και τι φοράνε αυτοί οι άνθρωποι; Φοράνε ελλ… δυτικά ρούχα; Ανατολικά; 

Σαν τι σου φαίνονται αυτοί εδώ οι δύο; Αυτούς ας πούμε; 

Μ: (…)  

Σ: Μπορείς να σκεφτείς που μπορεί να είναι τραβηγμένη αυτή εδώ η 

φωτογραφία που έχει ελληνικές σημαίες πάνω;  

Μ: (…)  
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Σ: Με ανθρώπους να φοράνε τέτοια ρούχα; Ανατολικά με κελεμπίες και στο 

κεφάλι σαρίκια;  

Μ: (…)  

Σ: Που υπήρχαν Έλληνες στην ανατολή;  

Μ: (…)  

Σ: Δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία τώρα. Καλά; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Μ, παρέλαση; 

Σ: Ναι είναι παρέλαση. Τι σημαίες έχει; 

Μ: Ελληνικές. 

Σ: Ελληνικές, άρα είναι Έλληνες αυτοί που παρελαύνουν; 

Μ: Ναι. 

Σ: Είναι στα παλιά τα χρόνια φαίνεται από τα ρούχα αυτούς. 

Μ: Ναι. 

Σ: Και τι φοράνε αυτοί οι δύο εδώ μπροστά; Ελληνικά ρούχα. 

Μ: Όχι. 

Σ: Κοίτα αυτός φοράει σαρίκι, αυτός φοράει φέσι. 

Μ: Είναι στην Τουρκία. 

Σ: Θα μπορούσαν να ζούσαν με τους Τούρκους; 

Μ: Ναι. 

Σ: Σε ποια περιοχή ζούσανε μέχρι πρόσφατα Έλληνες στην Τουρκία; 

Μ: Στην…δε θυμάμαι. 

Σ: Δε θυμάσαι. 

Μ: Το είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι και καλά. 

Σ: Πώς τους λέγανε αυτούς θυμάσαι; Ή αν είχε συμβεί κάτι ευχάριστο για 

αυτούς τους Έλληνες; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δε θυμάσαι κάτι ευχάριστο για αυτούς; 

Μ: Όχι, δεν είχε συμβεί ευχάριστο. 

Σ: Δεν είχε συμβεί ευχάριστο για αυτούς; 

Μ: Όχι. 

Σ: Είναι στη Μικρά Ασία και στον Πόντο η περιοχή.  
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Μ: Μεταναστεύσανε. 

Σ: Μεταναστεύσανε; 

Μ: Εκεί ήτανε ο προπάππους μου. 

Σ: Είσαι πόντιος ε ή Μικρασιάτης; Από ποια περιοχή; 

Μ: Είναι ο προπάππους μου όχι ο παππούς μου είναι καραμανλής.  

Σ: Μπράβο σε ποια περιοχή; Ξέρεις Πού είναι; 

Μ: (…) 

Σ: Δεν ξέρεις; 

Μ: Όχι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών τυχαίου δείγματος 

 

Κανείς από τους πέντε μαθητές  δε μπόρεσε να αναγνωρίσει το ιστορικό 

πλαίσιο στο οποίο αναφέρονταν η εικόνα. Οι μαθητές παρόλα αυτά έκαναν 

υποθέσεις, όπως ότι πρόκειται για τον εορτασμό μιας επανάστασης (πιθανόν 

αυτή του 1821) ή για μια μετανάστευση. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πρώτης εικόνας 

από τις  μαθήτριες του τυχαίου δείγματος 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Ναι. Λοιπόν η πρώτη φωτογραφία είναι αυτή εδώ. 

Μ: Αυτό ήταν από τον πόλεμο που… 

Σ: Από πού καταλαβαίνεις ότι είναι για πόλεμο; 

Μ: Αυτό… 

Σ: Τι βλέπεις εδώ  

Μ: Νομίζω ότι κάνουνε παρέλαση.  

Σ: Για ποιο πράγμα κάνουνε παρέλαση; Ε; 

Μ: Αυτοί είναι … 

Σ: Αυτοί είναι κακοί;  Γιατί είναι κακοί; 

Μ: Κακοί είναι; 

Σ: Όχι. Γιατί τους λες κακούς; Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτοί εδώ είναι 

κακοί; 

Μ: Βλέπω μόνο σημαίες Ελλάδας και οι άνθρωποι να βγαίνουν στον δρόμο. 

Σ: Ναι και τι φοράν αυτοί οι άνθρωποι; 
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Μ: Δε βλέπω καλά. 

Σ: Φοράνε κελεμπίες, φοράνε τουρμπάνια, φοράνε στολές στρατιωτικές. 

Μ: Ναι φοράνε. Είναι Έλληνες ή Τούρκοι; 

Σ: Τι σημαίες είναι αυτές με τον σταυρό; 

Μ: Ελληνική; 

Σ: Ελληνική. 

Μ: Φοράνε στολή και έχουν πολύ παλιά…και ο κόσμος κοιτάει. Και αυτός 

είναι ένας τέτοιος, πώς τον λένε; 

Σ: Στρατιωτικός; 

Μ: Ναι. 

Σ: Θυμάσαι πότε οι Έλληνες κάνανε παρέλαση στην ανατολή για να φοράνε 

τέτοια ρούχα; 

Μ: Φορούσανε ποντιακά ρούχα. 

Σ: Τι φορούσανε; 

Μ: Ποντιακά ρούχα. 

Σ: Ποντιακά ρούχα φορούσανε;  

Μ: Νομίζω ότι φοράνε ποντιακά ρούχα ή άλλα πράγματα ρούχα, στολή.  

Σ: Είναι χαρούμενοι είναι λυπημένοι; Πώς τους βλέπεις; 

Μ; Λυπημένοι. 

Σ: Γιατί είναι λυπημένοι; Κρατάνε σημαίες, φοράνε καλά ρούχα, καπέλα. 

Μ: Εγώ νομίζω ότι τα παλιά χρόνια δε μπορούνε να είναι χαρούμενοι γιατί δεν 

έχουνε σόι πράγματα. 

Σ: Δεν έχουνε; 

Μ: Σόι πράγματα. 

Σ: Σόι πράγματα; 

Μ: Ναι δεν έχουνε τηλεόραση, παλιά σπίτια. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Η πρώτη είναι αυτή. Τι βλέπεις καταρχήν; 

Μ: Ε,άνθρωποι…Τούρκοι; Σε… 

Σ: Εδώ τι βλέπεις πίσω στο φόντο; 

Μ: Είναι σημαίες αλλά δεν μπορώ να γνωρίσω. 

Σ: Να είναι ελληνική εδώ. 

Μ: Ελληνική; 
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Σ: Ελληνική είναι απλά είναι πολύ παλιά η φωτογραφία και η ανάλυση δεν 

είναι καλή. 

Μ: Είναι Έλληνες, Πώς ζούσανε οι Έλληνες;  

Σ: Πού ζούσανε;  

Μ: Συγκεκριμένα; 

Σ: Ας πούμε φοράνε τουρμπάνια. Πού μπορεί να ζούσανε συγκεκριμένα;     

Μ: Α…όταν ήτανε μαζί στην κα… όταν είχαν, ήταν στη σκλαβιά. Σκλαβιά. 

Σ: Ποια σκλαβιά; 

Μ: Των Τούρκων  

Σ: Πού; Στην Ελλάδα; 

Μ: Στην Ελλάδα. 

Σ: Πού αλλού θα μπορούσε να ήταν; Πού αλλού ζούσανε Έλληνες με 

Τούρκους; 

Μ: Στη Σμύρνη στην περιοχή της Σμύρνης στη Μικρά Ασία. 

Σ: Μ… εδώ βλέπεις στρατιώτες. Αυτοί οι στρατιώτες τι μπορεί να είναι; 

Μ: Τούρκοι. 

Σ: Δεν υπήρχαν Έλληνες στρατιώτες εκεί; 

Μ: Υπήρχαν αλλά εντάξει. 

Σ: Πότε είχανε πάει; 

Μ: Πότε είχανε φτάσει εκεί; Πριν…Ακόμα και πριν τους Βαλκανικούς 

πολέμους. 

Σ: Υπήρχαν εκεί στρατιώτες; 

Μ: Υπήρχαν Έλληνες, ζούσαν Έλληνες. 

Σ: Ναι ζούσανε Έλληνες εκεί, αλλά είχαν έρθει εκεί Έλληνες στρατιώτες;  

Μ: Στρατιώτες Έλληνες ναι. 

Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Όταν ξεσηκώθηκαν οι νεότουρκοι για να διώξουν τους Έλληνες. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν η πρώτη φωτογραφία είναι αυτή. Μήπως καταλαβαίνεις τίποτα 

από πού είναι; Μήπως σου θυμίζει κάτι; Τι βλέπεις καταρχήν; 

Μ: Βλέπω κάποιους…κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα. 

Σ: Και τι φοράνε αυτοί οι άνθρωποι; 

Μ: Ρούχα αλλά όχι κανονικά ρούχα, φοράνε… 
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Σ: Είναι από κάποια περιοχή αυτά τα ρούχα; Ας πούμε είναι τούρκικα; 

Είναι…κοίτα φοράνε κελεμπίες, φοράνε στο κεφάλι σαρίκια. Πού μπορεί 

να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι;  

Μ: Στη Τουρκία. 

Σ: Ναι. Και γιατί έχει ελληνικές σημαίες; Μπορείς να σκεφτείς; 

Μ: Γιατί… 

Σ: Καταρχήν είναι χαρούμενοι αυτοί οι άνθρωποι, κοίτα κάνουνε παρέλαση 

στο δρόμο. 

Μ: Ναι. 

Σ: Μπορείς να σκεφτείς κανένα γεγονός χαρούμενο για τους Έλληνες της 

Τουρκίας; 

Μ: Ναι. 

Σ: Για πες. 

Μ: Που κάναν που απέ… απέλε… απέ... 

Σ: Πού απελευθερωθήκανε; 

Μ: Από τους Τούρκους. 

Σ: Πότε έγινε αυτό; 

Μ: Το είκοσι 28 Οκτωβρίου. 

Σ: Από τους Τούρκους όμως; 

Μ: Όχι, όχι οι Έλληνες. 

Σ: Οι Έλληνες απελευθερωθήκανε από τους Τούρκους στην Τουρκία; 

Μ: Όχι στην Ελλάδα. 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποιο άλλο γεγονός για τους Έλληνες της Τουρκίας; 

Μ: (…)  

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία, μήπως μπορείς να μου πεις τι 

βλέπεις; 

Μ: Μια παρέλαση. 

Σ: Πού μπορεί να είναι αυτή η παρέλαση; 

Μ: Ε στην παλιά Αθήνα. 

Σ: Αυτοί εδώ οι άνθρωποι φοράνε σαρίκια, φοράνε κελεμπίες, είναι κάπου 

στην Τουρκία και κρατάνε ελληνικές σημαίες. Μήπως μπορείς να σκεφτείς 

κάποιο γεγονός στην Τουρκία, στη Μικρά Ασία, χαρμόσυνο για τους 

Έλληνες εκεί; 
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Μ: Ναι. (…) 

Σ: Έγινε κάτι σημαντικό, κάτι ευχάριστο για αυτούς τους Έλληνες που 

ζούσανε εκεί παλιά; 

Μ: Ναι. 

Σ: Τι έγινε; 

Μ: Η επανάσταση του ’21, που έγινε η επανάσταση. 

Σ: Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι πιο καινούργιο. 

Μ: Ναι, δε μπορώ να θυμηθώ. 

Σ: Δε μπορείς να θυμηθείς κάτι ευχάριστο για αυτούς τους ανθρώπους ε; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Λοιπόν στην αρχή θα σου δείξω κάποιες εικόνες και θέλω να μου πεις αν 

μπορείς να καταλάβεις από ποιο γεγονός μπορεί να είναι και τι δείχνουν. 

Λοιπόν η πρώτη εικόνα. Τι βλέπεις; 

Μ: Βλέπω πολλούς άνθρωπους, βλέπω πολλούς άνθρωπους να έρχονται σε 

κάποια σπίτια σε έναν δρόμο. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι από την 

καταστροφή της Σμύρνης. 

Σ: Για ποιο λόγο το πιστεύεις αυτό; 

Μ: Επειδή και τότε έχω ακούσει πως ήταν…φεύγανε οι άνθρωποι με ότι 

βρούνε στα χέρια τους. 

Σ: Αυτοί σου φαίνονται να φεύγουνε; Μήπως κάνουνε κάτι; Παρέλαση; 

Διαδήλωση; Έχουν ελληνικές σημαίες στα μπαλκόνια τους. 

Μ: Παρέλαση δε μου φαίνεται και τόσο γιατί θα ήτανε με τη σειρά. Μήπως 

μπορεί να είναι διαδήλωση; 

Σ: Σου φαίνονται χαρούμενοι ή λυπημένοι; 

Μ: Λίγο σκυφτοί. 

Σ: Λίγο σκυφτοί;  

Μ: Άμα ήτανε χαρούμενοι, υπήρχε περίπτωση κάποιο γεγονός για τους 

Έλληνες, πού ήτανε στη Μικρά Ασία για να είναι χαρούμενοι; Κάτι να τους 

έκανε χαρούμενους;  

Σ: (…) 

Μ: Έγινε κάτι καλό για αυτούς μήπως πριν φύγουνε; 

Σ: Δε νομίζω. 
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Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών του τυχαίου δείγματος 

 

Από τις πέντε μαθήτριες οι δύο δε φαίνεται να είχαν καθόλου μνήμες για 

την ύπαρξη ελληνικού πληθυσμού στα παράλια της Μικράς Ασίας ή στον 

Πόντο. Οι άλλες τρεις μαθήτριες ενώ είχαν μνήμες για την ύπαρξη Ελλήνων 

στα παράλια της Μικράς Ασίας και στον Πόντο, δεν είχαν για την κατοχή της 

ζώνης της Σμύρνης από την Ελλάδα και μάλιστα οι δύο από αυτές εξέφρασαν 

την πεποίθηση ότι είναι αδύνατο να έχει γίνει κάτι χαρούμενο για το ελληνικό 

στοιχείο εκεί (εκτός από την επανάσταση του 1821, η οποία όμως 

απελευθέρωσε μόνο τους Έλληνες της κυρίως Ελλάδας) έτσι αμέσως 

συνέδεσαν τη φωτογραφία με την καταστροφή. Μάλιστα αφού ερωτήθηκαν αν 

μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι, προσπάθησαν να 

δικαιολογήσουν την άποψη τους αποδίδοντας τους χαρακτηριστικά που 

αποδείκνυαν τη λύπη τους. Αν και μια από αυτές τις μαθήτριες είχε μνήμες (ή 

έστω υπέθετε) σχετικά με την ύπαρξη του ελληνικού στρατού στην περιοχή, 

την απέδιδε στο διωγμό των Ελλήνων από τους Νεότουρκους. Εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός ότι μια από τις ερωτώμενες χαρακτήρισε τους 

ανθρώπους της φωτογραφίας λυπημένους γιατί δεν είχαν τις ανέσεις, που 

έχουμε εμείς σήμερα και συνεπώς ανίκανους για ευτυχία, αυτή η άποψη 

λοιπόν αντικατοπτρίζει τις αναπαραστάσεις που έχει για το παρελθόν η 

συγκεκριμένη μαθήτρια. Ακόμα μια ερωτώμενη χαρακτήρισε τα ρούχα των 

ανθρώπων ως μη κανονικά, προσπαθώντας πιθανότατα να ερμηνεύσει την 

αμφίεση των ανθρώπων της φωτογραφίας μέσα από τις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις του σύγχρονου δυτικού κόσμου για την «ευπρεπή» και 

«φυσιολογική» αμφίεση.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πρώτης εικόνας 

από το δείγμα μαθητών ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Λοιπόν τώρα θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες, ευχαριστώ πολύ που θα 

με βοηθήσεις, και θα μου πεις αν μπορείς να υπολογίσεις εσύ περίπου 

από ποιο γεγονός αναφέρονται. 

Μ: Από τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Σ: Στο είπε ο προηγούμενος ε; 
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Μ: Όχι. 

Σ: Από που το κατάλαβες; 

Μ: Επειδή οι άνθρωποι φεύγουνε. 

Σ: Φεύγουνε οι άνθρωποι; Αφού φαίνονται χαρούμενοι και έχουν ελληνικές 

σημαίες στα μπαλκόνια; 

Μ: Επειδή είναι πολλοί μαζεμένοι. 

Σ: Επειδή είναι πολλοί μαζεμένοι είναι χαρούμενοι; Από Πού φαίνεται ότι είναι 

χαρούμενοι; 

Μ: Ε Πώς αφού φαίνεται, βγαίνουν παρελαύνουν με τα καλά τους τα ρούχα, 

έχουνε χωροφύλακες, δε φαίνεται να βιάζονται ούτε να κουβαλούν 

πράγματα. Ε φεύγουνε γρήγορα και άρον-άρον. 

Σ: Ε δε φαίνεται να φεύγουνε γρήγορα και άρον-άρον. 

Μ: Ε δε ξέρω. 

Σ: Δε ξέρεις λοιπόν, εντάξει. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Λοιπόν τώρα θα σου δείξω μερικές φωτογραφίες και θέλω να μου πεις για 

τα γεγονότα για τα οποία πιστεύεις ότι αναφέρονται. Η φωτογραφία η 

πρώτη είναι αυτή.  Μήπως μπορείς να σκεφτείς από πού… 

Μ: Από την καταστροφή της Σμύρνης. 

Σ: Από πού το κατάλαβες; 

Μ: Είναι πολύς κόσμος. 

Σ: Και επειδή είναι πολύς κόσμος; Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι στη 

Σμύρνη; Καταρχήν σου φαίνεται να φεύγουν; Να είναι δυστυχισμένοι; 

Μ: Να φεύγουν και δυστυχισμένοι. 

Σ: Μήπως είναι παρέλαση; 

Μ: Όχι.  

Σ: Μήπως ας πούμε έχει ελληνικές σημαίες, ο κόσμος περπατάει στο δρόμο, 

χωροφύλακες, αυτός εδώ γελάει, κανείς δε φαίνεται να κουβαλάει 

πράγματα. Μήπως έχει γίνει κάποιο άλλο γεγονός για το οποίο μπορεί να 

είναι χαρούμενοι στη Μικρά Ασία οι Έλληνες. 

Μ: Όταν οι Έλληνες πήραν το κομμάτι της Σμύρνης; 

Σ: Πότε έγινε αυτό; 

Μ: Το 1900… δε θυμάμαι. 

Σ: Και πως έγινε αυτό; Μήπως ξέρεις; 
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Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Δε θυμάσαι. Αλλά θυμάσαι ότι πήραμε το κομμάτι της Σμύρνης ε; 

Μ: Μου. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν θα σου δείξω μερικές εικόνες και να μου πεις αν μπορείς να 

καταλάβεις σε ποια γεγονότα μπορεί να αναφέρονται ή τι μπορεί να 

δείχνουνε. 

Μ: Ε στη «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Σ: Από πού το κατάλαβες. 

Μ: Γιατί βλέπω τους ανθρώπους να φεύγουν. 

Σ: Φεύγουν ή παρελαύνουνε; Σου φαίνονται δυστυχισμένοι; Χαρούμενοι; 

Μ: Λίγο γιατί είναι θολά. 

Σ: Ναι γιατί είναι παλιά η φωτογραφία. Ας πούμε έχει σημαίες στα μπαλκόνια 

χωροφύλακες, παιδάκια να περπατάνε. 

Μ: Είναι δεν είναι από τη «Μικρασιατική Καταστροφή» αλλά είναι από… τη 

Πώς να το πω τώρα; 

Σ: Από; 

Μ: Εε από τη συνθήκη που κάνανε και πήραν κάποια μέρη. 

Σ: Ποια συνθήκη κάνανε;  

Μ: Δεν ξέρω. 

Σ: Ποια μέρη πήρανε; 

Μ: Τη νότια ε βόρεια, βόρεια, να δείτε ποια ήτανε, Κύπρος ε τη 

Κωνσταντινούπολη, όχι την Κωνσταντινούπολη, εκτός την 

Κωνσταντινούπολη μέχρι εκεί είχαν πάρει, δε… 

Σ: Από ποιο πόλεμο έγινε αυτή η συνθήκη;  

Μ: Από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. 

Σ: Καλό αυτό μπράβο. Και αυτοί που πανηγυρίζουνε;  

Μ: Ε… 

Σ: Φοράνε τουρμπάνια στα κεφάλια… 

Μ: Σμύρνη. 

Σ: Πήραν και τη Σμύρνη τότε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Και μετά τι έγινε; 
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Μ: Μετά ήθελαν να πάρει κι άλλα εδάφη αλλά ο ελληνικός στρατός έχασε και 

έτσι έχασε και τη Σμύρνη και…και τη βόρεια Θεσσαλία; Όχι.  

Σ: Βόρεια ήταν ή Ανατολική;  

Μ: Ανατολική ναι ανατολική.  

Σ: Θεσσαλία ήταν ή κάποιο άλλο; 

Μ: Δε θυμάμαι τώρα. 

Σ: Δε θυμάσαι. Εντάξει. Μπράβο πάντως που τα έμαθες αυτά στα είπαν στο 

σχολείο; 

Μ: Ναι. 

Σ: Πότε. 

Μ: Είχαμε κάνει και στη γλώσσα ένα μάθημα για την καταστροφή της 

Σμύρνης. 

Σ: Ναι; 

Μ: Ναι.  

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν όπως ξέρεις θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες από κάποια 

γεγονότα και θέλω να μου πεις αν αναγνωρίζεις ποια γεγονότα είναι και για 

ποιο λόγο αναγνωρίζεις αυτά τα γεγονότα. Αυτή είναι η πρώτη 

φωτογραφία.  

Μ: (…)  

Σ: Δε σου λέει τίποτα; 

Μ: Τσου. 

Σ: Κοίτα έχει ανθρώπους να γιορτάζουν και να φοράνε ανατολίτικα ρούχα και 

να έχουν ελληνικές σημαίες. 

Μ: (…) 

Σ: Δε σου λέει τίποτα; 

Μ: Όχι.  

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Η πρώτη φωτογραφία. Για να σε διευκολύνω αυτή η φωτογραφία είναι 

τραβηγμένη στη Μικρά Ασία. 

Μ: Ναι, ναι. Το κατάλαβα αμέσως είναι νομίζω στη Σμύρνη. 

Σ: Πού το κατάλαβες; 

Μ: Εε, γιατί το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο όλο και ξέρω πολλά γεγονότα, 

που έχουν συμβεί. 
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Σ: Εντάξει. Αυτή εδώ είναι χαρούμενοι, λυπημένοι; Τι; 

Μ: Λυπημένοι, χαρούμενοι δε νομίζω. 

Σ: Κι όμως είναι χαρούμενοι και κάνουν παρέλαση. 

Μ: Ναι; 

Σ: Ναι. Τι χαρούμενο έγινε για τους Έλληνες εκεί; 

Μ: Μήπως…ότι ελευθερώθηκαν από εμάς. 

Σ: Πότε ελευθερώθηκαν; 

Μ: Οι Έλληνες της Σμύρνης το 1900… το 1920; Μετά ή όχι(;) 

Σ: Για ποιο λόγο είχαν απελευθερωθεί; Τι έγινε και ελευθερώθηκαν; 

Μ: Εμ, ήταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που η Ελλάδα είχε πάρει 

εδάφη από την Τουρκία. 

Σ: Ναι.  

Μ: Και…υπήρχαν εκεί Έλληνες από την αρχαιότητα… 

Σ: Ναι… 

Μ: ... γι’ αυτό. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών ποντιακής και 

μικρασιατικής καταγωγής 

 

Από τους πέντε μαθητές μόνο ένας δε μπόρεσε να κατανοήσει το 

ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της εικόνας (δηλαδή τα πρόσωπα και τον τόπο), 

ενώ οι υπόλοιποι κοιτώντας την εικόνα αμέσως ανακάλεσαν τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή». Μετά από μια σειρά ερωτήσεων όμως,  που υπογράμμιζαν την 

εορταστική ατμόσφαιρα της φωτογραφίας, οι μαθητές ανέφεραν ως πιθανό 

γεγονός την κατάληψη της ζώνης της Σμύρνης από τους Έλληνες. Οι γνώσεις 

των μαθητών αυτών για την κατάληψη της ζώνης της Σμύρνης, κυμαίνονταν 

από μια συνθήκη που έδωσε εδάφη της Τουρκίας στην Ελλάδα μέχρι την 

κατάληψη της ζώνης της Σμύρνης από τους Έλληνες μετά τον πρώτο 

παγκόσμιο πόλεμο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένας από τους 

μαθητές έκρινε σκόπιμο να αναφέρει ότι ένας από τους λόγους που έγινε αυτή 

η συνθήκη ήταν η ύπαρξη ελληνικού στοιχείου στη Μικρά Ασία από την 

αρχαιότητα.  
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Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πρώτης 

εικόνας από το δείγμα κοριτσιών ποντιακής και μικρασιατικής 

καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Λοιπόν στην αρχή θα σου δείξω κάποιες εικόνες και θέλω να μου πεις αν 

μπορείς να καταλάβεις σε ποιο γεγονός αναφέρονται ή από ποια εποχή 

είναι ή τι μπορεί να δείχνουνε. Η πρώτη εικόνα είναι αυτή εδώ. Μπορείς να 

μου πεις τι βλέπεις; 

Μ: Κάποιους ανθρώπους. 

Σ: Τι άνθρωποι είναι αυτοί; 

Μ: Φτωχοί. 

Σ: Από πού το κατάλαβες ότι είναι φτωχοί; Μήπως είναι μιας άλλης εποχής; 

Μ: Μμμ ναι. 

Σ: Μήπως μπορείς να μου πεις τι βλέπεις εδώ, πάνω στα μπαλκόνια; 

Μ: Δε φαίνεται. 

Σ: Δε βλέπεις τι κρέμεται; 

Μ: (…) 

Σ: Σημαίες είναι.  

Μ: Α ναι. Μήπως είναι από την απελευθέρωση; 

Σ: Ποια απελευθέρωση; 

Μ: Του 1821; 

Σ: Λοιπόν για να σε βοηθήσω αυτή η φωτογραφία δεν είναι πάρα πολύ 

παλιά, είναι γύρω στα 100 χρόνια πριν. Βλέπεις σημαίες στα μπαλκόνια, 

βλέπεις κόσμο να παρελαύνει με ελληνικές σημαίες και φοράνε σαρίκια, 

φοράνε κελεμπίες, φοράνε γενικά ρούχα τα οποία δε φορούσαν εδώ πέρα 

πολύ. Μήπως μπορείς να θυμηθείς από πού μπορεί να είναι; 

Μ: Μήπως γιορτάζουν κάποιο…κάποια γιορτή. 

Σ: Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στη Σμύρνη πριν την καταστροφή 

και έχει ελληνικές σημαίες, έχει στρατό, μήπως μπορείς να θυμηθείς και  

να μου πεις, αν θυμάσαι κάποιο χαρμόσυνο γεγονός που να έγινε εκεί; 

Μ: Τσου. 

Σ: Όχι; Δε μπορείς να θυμηθείς κάποιο χαρμόσυνο γεγονός για τους Έλληνες 

εκεί; 

Μ: Μμ την απελευθέρωση μόνο της Σμύρνης.  
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Σ: Μήπως θυμάσαι πως έγινε αυτή; 

Μ: Δυστυχώς… 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Εδώ είναι η πρώτη εικόνα. Καταρχήν θέλω να μου πεις τι βλέπεις. 

Μ: Είναι κάτι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς έχουνε βγει στους δρόμους και 

επειδή κρατούν ελληνικές σημαίες προφανώς γιορτάζουνε κάτι. 

Σ: Μήπως μπορείς να καταλάβεις από τα ρούχα τους που μπορεί να 

βρίσκονται; 

Μ: Όχι δε μου λένε τίποτα. 

Σ: Δε σου λένε τίποτα. Φοράνε σαρίκια, φοράνε κελεμπίες, μήπως μπορείς 

να καταλάβεις από εκεί; 

Μ: Ε όχι. 

Σ: Εντάξει λοιπόν. Αυτή η φωτογραφία είναι από τη Μικρά Ασία, είναι από τη 

Σμύρνη, μπορείς να θυμηθείς κάποιο γεγονός, στο οποίο μπορεί να ήταν 

οι άνθρωποι, οι Έλληνες, ας πούμε, χαρούμενοι; 

Μ: Οι Έλληνες της Σμύρνης χαρούμενοι; 

Σ: Ναι. 

Μ: Δύσκολο, γιατί τη Σμύρνη την είχανε κάψει οι Τούρκοι. 

Σ: Πριν την κάψουν; 

Μ: (…) 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία. Μήπως μπορείς να μου πεις τι βλέπεις; 

Μ: Ε βλέπω ε ανθρώπους και παιδιά, οι οποίοι φαίνονται ταλαιπωρημένοι, να 

είναι σε ένα δρόμο, σε ένα σοκάκι… 

Σ: Για ποιο λόγο φαίνονται ταλαιπωρημένοι; 

Μ: Ε επειδή έτσι είναι, φαίνεται από τα ρούχα τους. 

Σ: Γιατί; Μήπως απλά τα ρούχα τους είναι άλλης εποχής; 

Μ: Ε όχι είναι κάτι συνηθισμένο και φαίνεται και από…από τον τρόπο ε που 

περπατάνε, ε εδώ πέρα δε φαίνεται. 

Σ: Μήπως μπορείς να υπολογίσεις από ποια περιοχή είναι; 

Μ: Ε… 

Σ: Σου φαίνεται ότι φοράνε δυτικά ρούχα; Ανατολικά ρούχα; 
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Μ: Έτσι όπως βλέπω, έτσι όπως τους βλέπω, μου φαίνεται ότι μπορεί να 

είναι και από…από τα παράλια της Μικράς Ασίας ή και από εδώ πέρα από 

τον τόπο μας. 

Σ: Είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας αλλά βλέπεις στα μπαλκόνια έχουν 

κρεμασμένες ελληνικές σημαίες. Μήπως είναι κάποια παρέλαση των 

Ελλήνων εκεί; Κάποιο ευχάριστο γεγονός που είχαν οι Έλληνες εκεί 

κάποτε, πριν την καταστροφή; 

Μ: Εκεί πέρα ζούσανε και Έλληνες. 

Σ: Ναι κάτι ευχάριστο για αυτούς τους Έλληνες; 

Μ: Από ότι θυμάμαι, πότε ήτανε, στην ιστορία που είχαμε κάνει ένα μάθημα, 

ήτανε τότε οι Έλληνες άρχισαν να κάνουνε διαμάχες με τους Τούρκους και 

είχανε προχωρήσει και για να πάρουν τα παράλια της Μικράς Ασίας και να 

προχωρήσουνε την εκστρατεία τους πήγανε σε ένα συγκεκριμένο μέρος 

στην Τουρκία μέσα και τότε έγινε. 

Σ: Αυτοί οι Έλληνες που πήγανε σε ένα συγκεκριμένο μέρος στη Τουρκία, 

στην Άγκυρα συγκεκριμένα, ήτανε Έλληνες από εδώ πέρα το ελληνικό 

κράτος τις ελεύθερες περιοχές ή ήτανε Έλληνες της Μικράς Ασίας. 

Μ: Τώρα έτσι μου έρχεται να πω ότι ήταν Έλληνες από εδώ πέρα από το 

ελληνικό κράτος. 

Σ: Δηλαδή υπήρχε κάποια περίοδος όπου το ελληνικό κράτος κατείχε αυτές 

τις περιοχές ας πούμε; 

Μ: Ναι πολλές φορές. 

Σ: Τι εννοείς πολλές φορές;  

Μ: Εννοώ Πώς…Πώς…πολλές φορές δηλαδή εκεί πέρα μένανε άνθρωποι για 

χρόνια, αλλά μετά ήρθανε οι Τούρκοι και τα πήρανε. 

Σ: Δηλαδή τα είχαμε κατακτήσει κάποια στιγμή. Θυμάσαι μετά από ποιο 

γεγονός είχε γίνει αυτό; 

Μ: Ε θυμάμαι ότι πριν το μικρασιατικό πόλεμο εκεί πέρα καθόντουσαν σε 

εκείνα τα μέρη καθόντουσαν και Έλληνες. Αλλά από πριν από χρόνια δε 

θυμάμαι κάτι. Που μια, μία χρονολογία, στην οποία, μετά από αυτή τη 

χρονολογία καθόντουσαν οι Έλληνες. Όμως θυμάμαι…θυμάμαι ότι οι…οι 

Έλληνες ζούσαν εκεί πέρα πριν μέχρι το μικρασιατικό πόλεμο και από εκεί 

πέρα ήρθανε στην Ελλάδα. 
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Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν, τι μπορείς να δεις σε αυτήν τη φωτογραφία; 

Μ: Αυτοί εδώ τώρα είναι πόντιοι; 

Σ: Είναι στη Μικρά Ασία. Να το πω να σε βοηθήσω.  

Μ: Ναι. 

Σ: Φαίνεται κιόλας φοράνε ανατολίτικη φορεσιά. 

Μ: Ναι. Έγινε καμία γιορτή γιατί βλέπω σημαίες εδώ. 

Σ: Ναι γιορτή, γιορτή. Μπορείς να σκεφτείς κάποιο γεγονός το οποίο έγινε 

στη Μικρά Ασία και το οποίο ήτανε χαρούμενο για τους Έλληνες; 

Μ: Χαρούμενο… 

Σ: Το οποίο είχε σημασία για αυτούς. Ήταν καλό για αυτούς, ας το πούμε 

έτσι. 

Μ: Χαρούμενο όχι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Θα σου δείξω στην αρχή κάποιες φωτογραφίες και θέλω να μου πεις αν 

μπορείς να καταλάβεις σε ποιο γεγονός αναφέρονται και από που το 

κατάλαβες. Εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία. 

Μ: Ναι. Είναι από το διωγμό του Πόντου; 

Σ: Καταρχήν τι βλέπεις μπροστά σου; 

Μ: Διάφορους ανθρώπους μαζί με τα μωρά τους. 

Σ: Είναι χαρούμενοι; Είναι λυπημένοι; 

Μ: Φαίνονται λυπημένοι. 

Σ: Γιατί είναι λυπημένοι; 

Μ: Γιατί μάλλον  εγκαταλείπουν… 

Σ: Μήπως είναι παρέλαση; Μήπως…έχει σημαίες στα μπαλκόνια, έχει 

στρατό, να περπατάνε κανονικά…δεν τρέχει κανείς. Τα παιδάκια είναι 

μπροστά. Πάντως την περιοχή σχεδόν τη βρήκες. Θα μπορούσε να είναι 

παρέλαση σε αυτήν την περιοχή για τους Έλληνες; Θα μπορούσε να είχε 

γίνει κάτι χαρούμενο για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας; 

Μ: Όχι δε θυμάμαι. 
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Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών ποντιακής και 

μικρασιατικής καταγωγής 

 

Δύο μαθήτριες αρχικά αναγνώρισαν στην εικόνα το «διωγμό» των Ποντίων 

από την πατρίδα τους, οι μαθήτριες αυτές φαίνεται πως είχαν ταυτίσει τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή» με την μετέπειτα ανταλλαγή πληθυσμών ή τα 

δυσμενή μέτρα κατά των χριστιανών κατοίκων της Τουρκίας κατά τον Πρώτο 

Παγκόσμιο πόλεμο. Οι μαθήτριες αυτές αφού ενημερώθηκαν ότι η 

φωτογραφία αυτή είναι από την περιοχή της Σμύρνης δε μπόρεσαν να 

ανακαλέσουν κάποιο γεγονός για το οποίο θα έπρεπε να χαίρονται οι 

Έλληνες της Σμύρνης, μάλιστα μία από αυτές υπήρξε κατηγορηματική στην 

απάντηση της.  

Μία από τις υπόλοιπες μαθήτριες, αν και γνώριζε για την ύπαρξη του 

ελληνικού στοιχείου της Σμύρνης,  υπήρξε επίσης κατηγορηματική για το αν 

είχε συμβεί κάτι χαρούμενο για τους ελληνικής καταγωγής κατοίκους της, 

αφού όπως υποστήριξε τη Σμύρνη την έκαψαν οι Τούρκοι. Εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός ότι μία από τις μαθήτριες έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι 

υπήρχαν Έλληνες κάτοικοι στην περιοχή από πολύ παλιά, ενώ απέδιδε το 

διωγμό τους στον μετέπειτα ερχομό των Τούρκων. Στη μαθήτρια αυτή έγιναν 

διερευνητικές ερωτήσεις σχετικά με τη συνύπαρξη των δύο λαών και φάνηκε 

ιδιαίτερα «διστακτική» στο να αποδεχτεί ότι μπορεί να ζούσανε μαζί στα ίδια 

μέρη είτε υπό τουρκική ή ελληνική διοίκηση. Τέλος μία μαθήτρια δεν 

αναγνώρισε ούτε το ιστορικό πλαίσιο ούτε το ιστορικό γεγονός στο οποίο 

αναφέρεται η εικόνα παρά της διευκρινιστικές πληροφορίες που της δόθηκαν 

και τις βοηθητικές ερωτήσεις που της έγιναν.   

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πρώτης 

εικόνας από το δείγμα μαθητών αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία, για να σε διευκολύνω αυτή η φωτογραφία 

είναι τραβηγμένη στη Μικρά Ασία και αυτοί εδώ είναι Έλληνες και κοίτα 

έχουν ελληνικές σημαίες και παρελαύνουν. Μήπως θυμάσαι από την 

ιστορία, που κάνατε, κάποιο γεγονός για το οποίο να είναι χαρούμενοι 

αυτοί οι άνθρωποι και να παρελαύνουν.  
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Μ: (…) 

Σ: Δε θυμάσαι από την ιστορία ε; 

Μ: Όχι δε μου λένε τόσο παλιά. 

Σ: Όχι για τους παππούδες σου, εδώ πέρα από την ιστορία που κάνατε. 

Μικρά Ασία; 

Μ: (…) 

Σ: Δεν πολυπροσέχεις στην ιστορία εε; Είναι από τα μαθήματα τα οποία… 

Μ: Είναι. 

Σ: Θυμάσαι για τους Έλληνες εκεί; 

Μ: Που; 

Σ: Στη Μικρά Ασία. 

Μ: Μικρά Ασία; Ναι. 

Σ: Τι ξέρεις για αυτούς; Τι έχεις ακούσει; Ότι έχεις ακούσει Δεν πειράζει δεν 

παίρνεις βαθμό από αυτό, μην ανησυχείς. 

Μ: Δεν μπορώ. 

Σ: Αλλά θυμάσαι ότι έχει εκεί. Μείνανε εκεί; Τι έγινε με αυτούς; 

Μ: Πέρασαν τα χρόνια και μετά τους έδιωξαν οι Τούρκοι. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Θα σου δείξω στην αρχή κάποιες εικόνες από την ελληνική ιστορία και θα 

σου πω που τραβήχτηκαν ποιοι είναι αυτοί που δείχνει και θα μου πεις αν 

μπορείς να καταλάβεις σε ποιο γεγονός αναφέρονται. Εντάξει; Λοιπόν 

αυτή εδώ είναι η πρώτη εικόνα. Για να σε βοηθήσω αυτή εδώ η εικόνα 

είναι τραβηγμένη στη Μικρά Ασία και αυτοί εδώ όπως φαίνεται από τις 

σημαίες, είναι Έλληνες οι οποίοι παρελαύνουν. 

Μ: Δε φαίνονται λίγο οι σημαίες. 

Σ: Ναι. Δε φαίνονται καλά οι σημαίες. Μήπως ξέρεις ε κάποιο γεγονός το 

οποίο να ήταν χαρούμενο για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας ώστε να 

παρελαύνουνε; 

Μ: (…) 

Σ: Μήπως κάνατε στην ιστορία κάποιο μάθημα; 

Μ: Δε… 

Σ: Λίγο δυνατά να μιλάς γιατί…θα γράψω μετά αυτά που είπες δε τα γράφω 

τώρα και θέλω να ακούω. Εντάξει; 

Μ: Εντάξει. 
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Σ: Δε θυμάσαι. Ξέρεις ότι υπήρχαν Έλληνες στη Μικρά Ασία; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ:  Λοιπόν εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία.  

Μ: Ναι. 

Σ: Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Κάποιους ανθρώπους… 

Σ: Αυτοί οι άνθρωποι για να σε βοηθήσω βρίσκονται στην Μικρά Ασία και 

είναι Έλληνες, κοίτα έχει σημαίες πίσω και παρελαύνουν. Μήπως θυμάσαι 

από το μάθημα της Ιστορίας που κάνατε, κάποιο γεγονός το οποίο να είναι 

σημαντικό για τους Έλληνες εκεί και να παρελαύνουνε;  

Μ: Ε…για τους Έλληνες γενικώς ή; 

Σ: Για τη  Μικρά Ασία και τον Πόντο. 

Μ: Κι αυτά που κάνουν εδώ στην Ελλάδα με τις παρελάσεις και αυτά έχει 

σχέση;  

Σ: Όχι. Κάτι το οποίο αφορούσε αυτούς κυρίως. Ξέρεις που είναι Μικρά Ασία 

και Πόντος; 

Μ: Α! ναι, ναι, ναι. Από την Τραπεζούντα οι Πόντιοι. 

Σ: Ναι. Και η Μικρά Ασία ξέρεις; 

Μ: Ναι, εκεί στην Τουρκία. 

Σ: Μμ! Κάτι χαρούμενο που έγινε γι’ αυτούς που κάνετε την Ιστορία; 

Μ: Χαρούμενο; 

Σ: Ναι. 

Μ: Εε, όταν ε, είχαν ε, συμμαχήσει οι Έλληνες με κάποιους άλλους λαούς. 

Σ: Ναι. 

Μ: Εε, κέρδισαν εδάφιο από την Μικρά Ασία. 

Σ: Και τι έγινε; 

Μ: Εε, και οι Έλληνες πήρανε περισσότερα εδάφη και ε, μεγάλωσε πιο πολύ 

η Ελλάδα. 

Σ: Και άρα αυτοί είχαν… 

Μ: Ζούσανε εκεί πέρα. 

Σ: Ναι ζούσανε εκεί πέρα. Και χαίρονταν για αυτό ε; 

Μ: Ναι. 
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Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες είναι από κάποια γεγονότα 

της ελληνικής ιστορίας. Και θέλω να μου πεις αν μπορείς να καταλάβεις 

από ποιο γεγονός είναι. Άμα δεν μπορείς, δεν πειράζει. Εντάξει; Λοιπόν 

εδώ είναι η 1η φωτογραφία. Για να σε διευκολύνω η φωτογραφία αυτή 

είναι τραβηγμένη στην Μικρά Ασία πολύ παλιά. Και αυτοί εδώ είναι 

Έλληνες οι οποίοι παρελαύνουν. Μήπως ξέρεις κάποιο γεγονός της 

ελληνικής ιστορίας, στο οποίο να ήτανε χαρούμενοι οι Έλληνες της Μ. 

Ασίας;  

Μ: Δεν ξέρω.  

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: (…) 

Σ: Είναι παλιά φωτογραφία για αυτό δε φαίνεται καθαρά. Λοιπόν εδώ έχει 

κόσμο και έχει ελληνικές σημαίες. 

Μ: Ε να πω ποια… 

Σ: Λοιπόν βλέπουμε κόσμο να κάνει παρέλαση. Κρατάνε ελληνικές σημαίες, 

μερικοί από αυτούς φοράνε φέσια και σαρίκια. Μπορείς να σκεφτείς από 

που μπορεί να είναι αυτή; Σε ποια περιοχή μπορεί να είναι; 

Μ: Από την Τουρκία; 

Σ: Υπήρχαν Έλληνες στην Τουρκία; Σε ποια περιοχή; 

Μ: (…) 

Σ: Για να σε βοηθήσω είναι στη Μικρά Ασία. Έχεις ακούσει τίποτα για τους 

Μικρασιάτες και για τους πόντιους; 

Μ: Όχι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών αλβανικής καταγωγής 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες αλβανικής καταγωγής 

ήταν πολύ επιφυλακτικοί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και για να 

«ηρεμήσουν» ενημερώθηκαν πολύ αναλυτικά για τους σκοπούς της, ενώ 

επιδιώχθηκε, ίσως περισσότερο από ότι στους προηγούμενους μαθητές και 

μαθήτριες, η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος.  
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Από τους πέντε μαθητές οι τρεις δε φαίνεται να είχαν μνήμες σχετικά με 

την ύπαρξη ελληνικού στοιχείου στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Ένας 

μαθητής είχε μνήμες σχετικά με την ύπαρξη ελληνικού πληθυσμού στην 

περιοχή της Μικράς Ασίας, αλλά το μόνο περαιτέρω στοιχείο που μπορούσε 

να ανακαλέσει (ή να επινοήσει) ήταν ότι μετά από κάποια χρόνια τους έδιωξαν 

οι Τούρκοι.  

Τέλος ένας μαθητής ανακάλεσε παρατηρώντας την εικόνα την ύπαρξη 

ελληνικής καταγωγής κατοίκων στην περιοχή της Σμύρνης και του Πόντου, 

όπως και για την κατάληψη ενός «εδαφίου» από τη Μικρά Ασία, την οποία και 

απέδωσε σε μια συμμαχία των Ελλήνων με άλλους λαούς.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πρώτης 

εικόνας από το δείγμα των μαθητριών αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Λοιπόν αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία, τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Βλέπω ανθρώπους, που επαναστατούν; 

Σ: Γιατί λες ότι επαναστατούν; 

Μ: Γιατί κάνουν απεργίες όλοι μαζί και κατεβαίνουν στους δρόμους. 

Σ: Όμως τι κρεμάνε στα μπαλκόνια τους; 

Μ: Ελληνικές σημαίες. 

Σ: Τι φοράνε αυτοί εδώ οι δύο μπροστά; 

Μ: Ο ένας φοράει μία…ένα άσπρο ύφασμα. 

Σ: Σαν κελεμπία ε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Και πάνω στο κεφάλι του τι φοράει; 

Μ: Ένα λευκό καπέλο. 

Σ: Καπέλο είναι ή από αυτά που τα τυλίγουν; 

Μ: Από αυτά που τα τυλίγουν. 

Σ: Αυτά που τα φοράνε συνήθως;  

Μ: Εεε. 

Σ: Τα φοράνε στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, στην Τουρκία; 

Μ: Στην Τουρκία τα φοράνε. Όταν πάνε στο τζαμί. 

Σ: Εδώ κρατάνε ελληνικές σημαίες, υπήρχαν Έλληνες στην Τουρκία; 

Μ: Όχι. Είναι από τον Μικρασιατικό πόλεμο. 
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Σ: Τι έγινε τότε; 

Μ: Τότε οι Τούρκοι έδιωξαν όλους τους Έλληνες από μμμ από την Τουρκία. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Λοιπόν, να έρθεις να σου δείξω κάποιες φωτογραφίες από γεγονότα της 

ελληνικής ιστορίας και θέλω να μου πεις αν μπορείς να καταλάβεις από 

ποια είναι και που αναφέρονται. Καλά; Αυτή εδώ είναι η 1η φωτογραφία. 

Για να σε βοηθήσω αυτή η φωτογραφία έχει τραβηχτεί στην Μ. Ασία και 

αυτοί εδώ είναι Έλληνες, φαίνεται στις σημαίες τους, και παρελαύνουν, για 

κάτι χαρούμενο. Μήπως μπορείς να μου πεις κάτι χαρούμενο το οποίο 

έγινε γι΄ αυτούς τους Έλληνες;  

Μ: Ότι νίκησαν στον πόλεμο; 

Σ: Ποιον πόλεμο; Που είναι η Μ. Ασία; Μήπως ξέρεις; 

Μ: (…) 

Σ: Γι΄ αυτό που είπες πριν είσαι σίγουρη ή απλά το είπες έτσι;  

Μ: Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. 

Σ: Δεν είσαι και τόσο σίγουρη. Απλά ήξερες ότι οι Έλληνες πολεμούσανε 

τους Τούρκους, γι΄ αυτό το λες, ε; Για ποιο πόλεμο μπορεί να λέει;  

Μ: Για το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. 

Σ: Για το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. Ποιοι πολέμησαν στον 2ο Παγκόσμιο 

πόλεμο;  

Μ: Οι Έλληνες με τους Τούρκους.  

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Εδώ είναι η πρώτη εικόνα. Για να σε βοηθήσω αυτοί εδώ είναι Έλληνες και 

είναι στη μικρά Ασία. Κοίτα έχουνε και σημαίες. 

Μ: Μήπως είναι όταν έφυγαν από τον πόλεμο; 

Σ: Για την ακρίβεια αυτοί κάνουν παρέλαση  και είναι χαρούμενοι. Θυμάσαι 

κάτι χαρούμενο για αυτούς; 

Μ: Όταν νίκησαν… 

Σ: Ποιο πόλεμο. 

Μ: Ε… 

Σ: Ναι όταν νίκησαν τι έγινε; 

Μ: Νομίζω ότι εδώ έχουν νικήσει τους Τούρκους(;) 

Σ: Που τους έχουν νικήσει; 

Μ: Οι Έλληνες. 
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Σ: Οι Έλληνες και τι έγινε μετά; Θυμάσαι; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δηλαδή δε θυμάσαι κάτι χαρούμενο, που να έγινε για τους Έλληνες, στη 

Μικρά Ασία, εκεί κάτω; 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Δε θυμάσαι από την ιστορία ε; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ;  

Μ: Είναι φτωχοί άνθρωποι. 

Σ: Τι είναι; Δε θα μπορούσε να είναι στα παλιά τα χρόνια;  

Μ: Ναι.  

Σ: Και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι; Τι σημαίες έχει στα μπαλκόνια;  

Μ: Ελληνική;  

Σ: Ελληνικές, ναι. Άρα κάτι γιορτάζουν και βγάλανε τις σημαίες. 

Μ: (…) 

Σ: Θα μπορούσε, όμως κοίτα τι φοράνε εδώ. Κελεμπίες, σαρίκια, φέσια. Άρα 

δεν είναι στην Ελλάδα, πιθανόν. Μήπως θυμάσαι κάποια άλλη περιοχή 

κάπου στην ανατολή όπου να υπήρχανε Έλληνες; Ή άνθρωποι που να 

νοιώθανε Έλληνες;  

Μ: Στην Ασία;  

Σ: Σε ποια περιοχή; Μήπως θυμάσαι πως την λένε; Κάνατε και το μάθημα 

στην ιστορία. Πρόσφατα.  

Μ: Τουρκία;  

Σ: Όχι. Στην Τουρκία κάπου. Γιατί είπες Ασία; Μήπως θυμάσαι κάποιο 

όνομα;  

Μ: (…) 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών αλβανικής καταγωγής 

 

Επειδή από τις πέντε μαθήτριες αλβανικής καταγωγής που πήρανε μέρος 

στην έρευνα, η μία είχε μόνο λίγους μήνες παραμονής στην Ελλάδα και δε 

μιλούσε τη γλώσσα (η συνέντευξη έγινε με διερμηνέα μια άλλη μαθήτρια) κατά 

τη συνέντευξη της θεωρήθηκε δόκιμο να μην ακολουθηθεί η ίδια πορεία με 
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τους υπόλοιπους μαθητές και μαθήτριες, αλλά να δοθεί έμφαση στις μνήμες 

της σχετικά με τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940 και τη στάση της Αλβανίας 

σε αυτόν. Η συνέντευξη της θα παρατεθεί στην ανάλυση της έβδομης εικόνας, 

που κρίθηκε ως η πιο σχετική με το γεγονός. 

Οι δύο πρώτες μαθήτριες εντόπισαν τον τόπο, η πρώτη συγκεκριμένα στη 

Μικρά Ασία και η δεύτερη στην Τουρκία. Από τις δύο μαθήτριες η πρώτη 

μίλησε για πόλεμο ανάμεσα στους Τούρκους και στους Έλληνες και τελικό 

διωγμό των Ελλήνων, ενώ η δεύτερη, δεν ανέφερε τίποτα άλλο σχετικά. Και οι 

δύο μαθήτριες δε μπόρεσαν να ανακαλέσουν κάποιο χαρούμενο γεγονός για 

τον ελληνικής καταγωγής πληθυσμό. Δύο μαθήτριες δε μπόρεσαν να 

ανακαλέσουν ούτε το ιστορικό πλαίσιο της εικόνας ούτε το ιστορικό γεγονός 

που απεικονίζει, παρά τις διευκρινιστικές πληροφορίες που τις δόθηκαν. Το 

αξιοσημείωτο είναι ότι οι απαντήσεις τους, που προφανώς στηρίζονταν σε 

υποθέσεις, αναφέρονταν σε νίκη των Ελλήνων έναντι των Τούρκων σε 

κάποιον πόλεμο.  

 

Συμπεράσματα από το σύνολο των συνεντεύξεων σχετικά με τις μνήμες 

των μαθητών και των μαθητριών που προκύπτουν από την ανάλυση 

της πρώτης εικόνας 

 

Από τις απαντήσεις του συνόλου των μαθητών και των μαθητριών 

προκύπτει ότι η κατοχή της ζώνης της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό 

μάλλον δεν αποτελεί προϊόν κοινωνικής συγκράτησης, σύμφωνα με τη θεωρία 

του Bartlett, στη μνήμη τους.  

Αν και υπήρξε βασική προϋπόθεση της έρευνας, όλοι οι ερωτώμενοι 

μαθητές και μαθήτριες να έχουν διδαχθεί την αντίστοιχη διδακτική ενότητα στο 

μάθημα της ιστορίας, φαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαθητές 

και οι μαθήτριες που ανακαλούσαν από τη μνήμη τους το γεγονός αυτό ήταν 

αυτοί και αυτές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «καλοί μαθητές και 

μαθήτριες». Δηλαδή μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι, στο σύνολο των 

μαθητών και μαθητριών, οι μνήμες για το συγκεκριμένο γεγονός προέρχονται 

αποκλειστικά από το σχολείο και μάλιστα ότι αυτές εντυπώθηκαν μόνο σε 

ορισμένους μαθητές και μαθήτριες, άριστοι, μετά από δική τους προσπάθεια.  
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Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η μνήμη της «Μικρασιατικής 

Καταστροφής» «επισκίαζε» σε πολλές περιπτώσεις μαθητών το γεγονός της 

κατοχής της ζώνης της Σμύρνης από την Ελλάδα και τους εμπόδιζε να το 

σκεφτούν ως χαρούμενο γεγονός (αυτό και οτιδήποτε άλλο) για τους Έλληνες 

κατοίκους της. Αυτοί οι μαθητές και οι μαθήτριες φαίνεται σα να «επέλεξαν» τη 

στιγμή της καταστροφής της Σμύρνης και να την έθεσαν ως 

αντιπροσωπευτική ολόκληρης της ιστορίας της περιοχής. Φαίνεται πως οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις των μαθητών και μαθητριών για τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή» είναι τόσο έντονες που επηρεάζουν την ερμηνεία 

και άλλων ιστορικών γεγονότων.  

Ακόμα μερικοί μαθητές και μαθήτριες χωρίς να ερωτηθούν ή να δεχθούν 

κάποιο έναυσμα να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό, επισήμαναν τη διάρκεια της 

ύπαρξης στο χρόνο του ελληνικού πληθυσμού στην περιοχή, σα να 

επιχειρούσαν να «νομιμοποιήσουν» τα δικαιώματα των Ελλήνων σε αυτήν. 

Ακόμα πολλοί μαθητές και μαθήτριες όταν ερωτούνταν για κάποιο 

χαρμόσυνο γεγονός για το ελληνικό στοιχείο της περιοχής απαντούσαν 

αυθόρμητα την επανάσταση του 1821, η μνήμη της οποίας από ότι φαίνεται 

έχει ταυτιστεί στη συλλογική συνείδηση ως γεγονός που προκαλεί χαρά στους 

Έλληνες και στις Ελληνίδες.  

Τέλος εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ιδίως οι μαθητές και οι μαθήτριες 

αλβανικής καταγωγής όταν τους ζητούνταν να σκεφτούν, τι μπορεί να 

γιόρταζαν οι Έλληνες της φωτογραφίας, απαντούσαν αυθόρμητα μια νίκη των 

Ελλήνων σε έναν πόλεμο εναντίον των Τούρκων. Φαίνεται πως κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα να «αφομοίωσαν» τέτοια 

κοινωνικά πλαίσια που να παρουσιάζουν αφενός τους Τούρκους ως εχθρούς 

των Ελλήνων και αφετέρου τον πόλεμο μεταξύ των δύο λαών συχνό και 

«αναπόφευκτο» γεγονός.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

Η εικόνα αυτή απεικονίζει ελληνικής καταγωγής πρόσφυγες στο λιμάνι της 

Σμύρνης να περιμένουν να επιβιβαστούν στα καράβια για την Ελλάδα. Επειδή 

οι εικόνες προσφύγων από τη Μικρά Ασία προβάλλονται συχνά, όποτε γίνεται 

αναφορά στα γεγονότα της «Μικρασιατικής Καταστροφής» και συνεπώς, 

σύμφωνα με τη θεωρία του Bartlett, πιθανόν να αποτελούν προϊόντα 

κοινωνικής συγκράτησης, αφού έχουν καθαρά συμβολική σημασία και 

συμβάλλουν στην αφομοίωση της συλλογικής μνήμης των γεγονότων της 

«Μικρασιατικής Καταστροφής». Επομένως ζητήθηκε από τους μαθητές και τις 

μαθήτριες να αναλύσουν την εικόνα αυτή, προκειμένου να ελεγχθεί αν 

αποτελεί για αυτούς προϊόν κοινωνικής συγκράτησης.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της δεύτερης 

εικόνας από το τυχαίο δείγμα μαθητών 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Δε μπορείς να θυμηθείς, εντάξει. Εδώ είναι η δεύτερη φωτογραφία. Τι 

βλέπεις; Τι σου θυμίζει; 

Μ: Βλέπω ένα λιμάνι…α που ήτανε … μετανάστες ήτανε. 

Σ: Μετανάστες; Πώς αλλιώς μπορεί… Τι άλλο μπορεί να ήτανε; 

Μ: Οι Τούρκοι που τους είχαν διώξει από την πόλη τους, που τους είχαν κάνει 

πόλεμο και ήρθαν εδώ(;) 

Σ: Τι πόλεμο είχαν κάνει; 

Μ: Με τους Έλληνες πολέμησαν. 

Σ: Οι Τούρκοι πότε; 

Μ: Το 1822. 

Σ: Το 1822 έγινε; 

Μ: Το ’24; 

Σ: Και τι είχε γίνει τότε, μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο είχαν πολεμήσει; 

Μ: Ε να πάρουν την πόλη! 

Σ: Ποια πόλη; 

Μ: Μμμ (…) τη…. 

Σ: Για πες αυτό που ήθελες να πεις. 

Μ: Τη Σμύρνη; 
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Σ: Εκείνη την πόλη είχαν πολεμήσει να την πάρουν οι Έλληνες από τους 

Τούρκους ή οι Τούρκοι από τους Έλληνες; 

Μ: Οι Έλληνες από τους Τούρκους. 

Σ: Ναι. Μήπως θυμάσαι και για ποιο λόγο την είχανε πάρει; 

Μ: Οι Τούρκοι; 

Σ: Οι Έλληνες. 

Μ: Μμ. Γιατί δεν είχαν που να ζήσουν, ήταν μετανάστες. Εμ έκαναν 

επανάσταση, έκαναν επανάσταση και την πήραν. 

Σ: Εντάξει, ας δούμε την επόμενη. Και γιατί δεν είχαν που να ζήσουν δηλαδή; 

Μ: Τους έδιωξαν από τα σπίτια τους. 

Σ: Ποιοι; 

Μ: Οι Τούρκοι. 

Σ: Πρώτα τους έδιωξαν οι Τούρκοι από τα σπίτια τους και μετά πήγαν να 

πάρουν τη Σμύρνη; 

Μ: Ναι κάπως έτσι. 

Σ: Κάπως έτσι. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Τώρα η δεύτερη φωτογραφία. 

Μ: Από ποια χρονιά να πω; 

Σ: Ποιο γεγονός σου θυμίζει εσένα; 

Μ: Πρώτη φορά τις βλέπω. 

Σ: Δε θυμάσαι…όχι σχετικά πες μου. Δεν έχεις δει άλλες φωτογραφίες 

σχετικές; Αυτοί ας πούμε είναι πρόσφυγες, κάπου πάνε. 

Μ: Ναι έχω δει. 

Σ: Από ποιο γεγονός; 

Μ: Που έφυγαν από τη Μικρά Ασία και τον Εύξεινο Πόντο και πήγαν στην 

πατρίδα ε…στην Ελλάδα. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ τι βλέπεις; 

Μ: Καράβια, ανθρώπους. 

Σ: Τι μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να είναι; Βλέπεις ανθρώπους να 

φεύγουνε πάνω στα καράβια με τα πράγματα τους μαζί. 
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Μ: Ε που οι Τούρκοι ήρθανε και έδιωξαν τους Έλληνες, και οι Έλληνες 

φύγανε από τα παράλια της Σμύρνης με καραβιά για να φύγουν στην 

Ελλάδα και στα νησιά. 

Σ: Από που ήρθανε οι Τούρκοι; 

Μ: Ε… 

Σ: Ε;  

Μ: Δεν ξέρω. 

Σ: Εκεί που ήταν οι Έλληνες στην Τουρκία δεν υπήρχαν Τούρκοι υπήρχαν 

μόνο Έλληνες; 

Μ: Υπήρχαν, όχι. Σε εκείνο το μέρος που ήταν οι Έλληνες δεν υπήρχαν. 

Σ: Δεν υπήρχαν Τούρκοι. Εμ μήπως θυμάσαι τι έγινε τότε; 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Ανθρώπους που φεύγουνε με καράβια. 

Σ: Και που είναι τραβηγμένη; Είναι παλιά; Είναι καινούργια φωτογραφία; Οι 

άνθρωποι φαίνονται δυστυχισμένοι; 

Μ: Ε είναι δυστυχισμένοι. 

Σ: Από πού το καταλαβαίνεις; 

Μ: Ε για…  

Σ: Για να τη συσχετίσουμε με την τρίτη φωτογραφία. Εδώ πέρα τι βλέπεις να 

συμβαίνει; 

Μ: Ε καίγονται σπίτια. 

Σ: Που θυμάσαι να καίγονται σπίτια και να φεύγουνε άνθρωποι σαν την 

προηγούμενη…. 

Μ: Στη Σμύρνη. 

Σ: Στη Σμύρνη και τι έγινε εκεί; 

Μ: Έγινε η «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Ας δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Μια βάρκα. 

Σ: Ένα πλοίο. 

Μ: Ναι πλοίο. 

Σ: Και αυτοί εδώ τι είναι; 
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Μ: Αυτοί είναι οι επιβάτες του μάλλον. 

Σ: Είναι αυτοί που βλέπαμε πριν, που φύγανε. 

Μ: Α ναι. 

Σ: Θυμάσαι για ποιο λόγο μετανάστευσαν; 

Μ: Γιατί πήγανε οι Τούρκοι εκεί πέρα. 

Σ: Δεν υπήρχανε Τούρκοι εκεί πέρα πριν; 

Μ: Υπήρχανε αλλά πήγανε κι άλλοι, κάτι τέτοιο. 

Σ: Τι κάνανε; 

Μ: Πήγανε κι άλλοι πιο πολλοί και τους έδιωξαν. 

Σ: Για ποιο λόγο τους έδιωξαν; Τι είχε προηγηθεί; 

Μ: Δε θυμάμαι, δεν ξέρω. 

Σ: Δε θυμάσαι. Οι Έλληνες είχαν κάνει κάτι; Ας πούμε κάτι ευχάριστο για 

αυτούς; Δεν είχε συμβεί τίποτα ευχάριστο για αυτούς. Πότε τους διώξανε 

θυμάσαι; 

Μ: (…) 

Σ: Οι Τούρκοι για ποιο λόγο τους διώξανε; 

Μ: Δεν ξέρω. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών του τυχαίου δείγματος 

 

Και οι πέντε μαθητές του τυχαίου δείγματος αναγνώρισαν στην εικόνα «το 

διωγμό» των Ελλήνων είτε από τη Μικρά Ασία είτε από τη Σμύρνη και 

συγκεκριμένα από τους Τούρκους. Ένας μόνο από τους μαθητές απάντησε 

καθυστερημένα (αφού του παρουσιάστηκαν η τρίτη και η τέταρτη φωτογραφία 

που απεικονίζουν τη Σμύρνη να καίγεται). Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι 

στις διερευνητικές ερωτήσεις που έγιναν στους μαθητές προέκυψε ότι δεν 

μπορούσαν να αιτιολογήσουν το γεγονός. Δύο από τους μαθητές δεν έδωσαν 

καμία εξήγηση για το γεγονός, ενώ ένας άλλος μαθητής (ο οποίος πιθανόν να 

συσχέτισε τους διωγμούς των χριστιανικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια του 

πρώτου παγκοσμίου πολέμου με την ανταλλαγή των πληθυσμών) απάντησε 

ότι οι Έλληνες που τους είχαν διώξει ήδη μια φορά οι Τούρκοι επειδή δεν 

είχαν που να πάνε προσπάθησαν να καταλάβουν την πόλη της Σμύρνης και 

στη συνέχεια τους ξανάδιωξαν. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δύο 

μαθητές αιτιολόγησαν το διωγμό των Ελλήνων λέγοντας ότι θέλησαν οι 
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Τούρκοι να τους διώξουν από τα εδάφη τους, ενώ στη διερευνητική ερώτηση 

αν υπήρχαν ήδη οι Τούρκοι στην περιοχή ή αν ήρθαν όταν έδιωξαν τους 

Έλληνες, ένας μαθητής απάντησε πως υπήρχαν αλλά ότι ζούσαν σε άλλα 

μέρη και ο δεύτερος ότι υπήρχαν αλλά ήταν λίγοι και ήρθαν περισσότεροι για 

να τους διώξουν. Πιθανόν οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των τριών 

τελευταίων μαθητών για τη σχέση των δύο λαών να μην τους επέτρεψαν να 

συγκρατήσουν στη μνήμη τους την ειρηνική συνύπαρξη τους στην περιοχή 

μέχρι τη δημιουργία του κινήματος των Νεότουρκων και το ξέσπασμα του 

πρώτου παγκόσμιου πολέμου.   

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της δεύτερης 

εικόνας από τις μαθήτριες του τυχαίου δείγματος 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Δεν πειράζει ας αφήσουμε αυτήν την εικόνα. Ας δούμε αυτήν εδώ την 

εικόνα. Τι δείχνει αυτή εδώ η εικόνα; 

Μ: Μπαίνει στη θάλασσα το καράβι. Το καράβι είναι στη θάλασσα; 

Σ: Ναι. Είναι καράβι είναι κόσμος. Τι κάνουν αυτοί;  

Μ: Πήγανε στο καράβι. 

Σ: Φεύγουνε ή πάνε στο καράβι; 

Μ: Πάνε στο καράβι, στο νέο κόσμο. Νομίζω ότι, έχω δει ένα τέτοιο βιβλίο, 

νομίζω ότι είχανε προβλήματα.  

Σ: Ναι και τι κάνανε; 

Μ: Και κάποιο πρόβλημα για το καράβι; 

Σ: Θυμάσαι ποτέ να φεύγανε κόσμος, αυτόν τον αιώνα και να πηγαίνανε 

αλλού; Κοίτα αυτοί εδώ είναι κυνηγημένοι άνθρωποι, κουβαλάνε τα 

πράγματα τους όπως να’ ναι και πάνε στο καράβι όλοι μαζί. Τι μπορεί να 

είναι; 

Μ: Μπορεί να είναι να φύγουνε να πάνε στην άλλη την πόλη; 

Σ: Ναι για ποιο λόγο μπορεί να φύγουνε; 

Μ: Για τον πόλεμο; 

Σ: Ποιο πόλεμο ξέρεις εσύ που να έγινε και να φεύγανε; 

Μ: Μάλωναν οι Τούρκοι, οι Γερμανοί για τον πόλεμο αλλά ήθελαν να 

σταματήσουν τον πόλεμο και για αυτό και έφυγαν από εδώ. 

Συνέντευξη δεύτερη 
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Σ: Εντάξει. Λοιπόν τώρα θα δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. 

Μ: Ναι. 

Σ: Τι μπορεί να είναι η δεύτερη φωτογραφία; 

Μ: Στρατιώτες είναι αυτοί; 

Σ: Γυναίκες, παιδιά… 

Μ: Α όταν έφευγαν οι…από τη μικρά Ασία οι…οι Έλληνες. 

Σ: Για ποιο λόγο έφευγαν; 

Μ: Ε όταν πολέμησαν οι Έλληνες και οι Τούρκοι, οι Τούρκοι νικήσανε και έτσι 

αναγκάστηκαν να φύγουνε οι Έλληνες. Μερικοί φύγανε εγκαταλείψαν τις 

πατρίδες τους, άλλοι εξισλαμίστηκαν και όσοι κράτησαν την πίστη τους 

εκεί μαζεύτηκαν γνώρισαν τα τέτοια, γνώρισαν τα γεγονότα της 

σκλαβιάς…τα βάσανα. 

Σ: Δηλαδή μπορούσαν να μείνουν εκεί όσοι ήθελαν; 

Μ: Άλλοι μέναν εκεί λέγανε ότι εξισλαμίστηκαν αλλά κρατούσαν κρυφά την 

πίστη τους. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Όχι δεν πειράζει. Τώρα πάμε στη δεύτερη φωτογραφία. Τι βλέπεις; 

Μ: Εδώ έχει ένα καράβι. 

Σ: Συγγνώμη έχει ένα καράβι. 

Μ: Είναι μερικοί άνθρωποι πού κάθο… που κάθονται σε παλιά πράγματα. 

Σ: Μήπως σου θυμίζει κάτι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουνε έρχονται τι 

κουβαλάνε; 

Μ: (…) (η μαθήτρια ήταν ιδιαίτερα αγχωμένη οπότε αποφασίστηκε να μη της 

γίνουν άλλες ερωτήσεις σχετικά με την εικόνα αυτή) 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν θα δούμε τη δεύτερη φωτογραφία τώρα. Μπορείς να μου πεις τι 

βλέπεις; Είναι από την ίδια περιοχή πάλι. 

Μ: Μήπως ότι ε είναι μερικοί άνθρωποι, που πάνε, που φεύγουνε από εκείνο 

το μέρος. 

Σ: Μήπως ξέρεις  για ποιο λόγο φεύγουνε; 

Μ: Μμ… 

Σ: Ή για ποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι; 

Μ: Μικρασιάτες και εγώ Μικρασιάτισσα είμαι. 

Σ: Και εσύ είσαι; 
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Μ: Ναι, η γιαγιά, η προγιαγιά μου. Ναι. Είναι Μικρασιάτες που έρχονται στην 

Ελλάδα. 

Σ: Μήπως ξέρεις για ποιο λόγο έφυγαν; 

Μ: Γιατί δεν…τότε δεν είχανε λεφτά εκεί. 

Σ: Δηλαδή δεν τους ανάγκασε κάτι να φύγουνε; 

Μ: Εντάξει εκεί μπορεί για μεταγραφή μπορεί να φύγανε. 

Σ: Για μεταγραφή δηλαδή; 

Μ: Δηλαδή να κάνανε στις σχολές τους για να βρούνε από πού…από πού 

είναι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Δε νομίζεις ότι έγινε κάτι. Τώρα πάμε στη δεύτερη φωτογραφία, τι βλέπεις 

εδώ; 

Μ: Είναι πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι σε ένα λιμάνι με διάφορα πράγματα και 

πηγαίνουν προς σε ένα πλοίο νομίζω. 

Σ: Από ποιο γεγονός μπορεί να είναι της ελληνικής ιστορίας αυτό; 

Μ: Μου φαίνεται και πάλι από την καταστροφή της Μικράς Ασίας; 

Σ: Για ποιο λόγο; Τι έγινε τότε; 

Μ: Επειδή τότε οι άνθρωποι φεύγανε με καράβια για να έρθουνε στην 

Ελλάδα. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και πολλοί…όσοι προλάβαιναν στο πλοίο και οι άλλοι πέφτανε στη 

θάλασσα. 

Σ: Για ποιο λόγο φεύγανε; Γιατί οι Τούρκοι καίανε τις πόλεις τους, μπορούσαν 

να τους σκοτώσουνε. 

Μ: Οι Τούρκοι μένανε εκεί ή οι Τούρκοι ήρθανε μετά; 

Σ: Ήρθανε μετά. 

Μ: Δηλαδή εκεί μένανε μόνο Έλληνες; 

Σ: Ναι και…μπορεί να υπήρχανε μερικοί Τούρκοι αλλά οι Έλληνες 

προχωρήσανε προς τα μέσα. 

Μ: Ναι. 

Σ: Για να καταλάβουνε τις πόλεις και δεν είχανε μετά άλλα όπλα. 

Μ: Οι Έλληνες που ζούσανε στη Μικρά Ασία ή οι Έλληνες που ζούσανε στην 

Ελλάδα; 

Μ: Στη Μικρά Ασία. 
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Σ: Δηλαδή οι Έλληνες που ζούσανε στο κράτος της Ελλάδας δεν είχανε πάει 

εκεί; 

Μ: Όχι. Μπορεί να τους έστειλαν βοήθεια, στρατό. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και μετά οι Τούρκοι τους έδιωξαν από εκεί και ήρθανε στην Ελλάδα. 

Σ: Ναι. Ε μήπως ξέρεις…τους έδιωξαν γιατί πήγανε μέσα βαθιά στην 

Τουρκία; Για αυτό; 

Μ: Τους είχανε πει να μην πάνε, να μην προχωρήσουνε άλλο. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών του τυχαίου δείγματος 

 

Δύο μαθήτριες δε μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το ιστορικό πλαίσιο της 

εικόνας, ούτε το εικονιζόμενο γεγονός. Οι υπόλοιπες τρεις μαθήτριες 

αναγνώρισαν σχεδόν αμέσως τον τόπο και τα πρόσωπα της εικόνας αν και 

δυσκολεύονταν να δώσουν μια ικανοποιητική εξήγηση για το γεγονός.  

Μία μαθήτρια, η οποία έσπευσε με περηφάνια να δηλώσει τη μικρασιατική 

καταγωγή της, απέδωσε το γεγονός σε οικονομικούς και συναφής λόγους 

αλλά εντασσόμενους στα σημερινά κοινωνικά πλαίσια. Συνεπώς αυτή η 

μαθήτρια προσπάθησε να ερμηνεύσει το παρελθόν με όρους του παρόντος. 

Μια άλλη μαθήτρια απέδωσε το «διωγμό» σε έναν πόλεμο μεταξύ Ελλήνων 

και Τούρκων, στον οποίο νίκησαν οι δεύτεροι και συνεπώς έδιωξαν τους 

πρώτους. Η μαθήτρια αυτή μάλιστα επισήμανε το γεγονός ότι υπήρχαν 

Έλληνες που έμειναν με προϋπόθεση τον εξισλαμισμό τους, ενώ οι υπόλοιποι 

που έμειναν όπως χαρακτηριστικά δήλωσε «γνώρισαν τα βάσανα της 

σκλαβιάς». Εδώ παρατηρούμε τις έντονες κοινωνικές αναπαραστάσεις τόσο 

σχετικά με τις συμπεριφορές των δύο λαών, αφενός τους «Τούρκους-

κατακτητές» και αφετέρου τους «Έλληνες-θύματα», όσο και το ρόλου του 

θρησκεύματος ως βασικό διαφοροποιητικό τους χαρακτηριστικό. Η τρίτη 

μαθήτρια που αναγνώρισε τη «Μικρασιατική Καταστροφή» στην εικόνα 

αυτή,αιτιολόγησε την άποψη της υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες της Μικράς 

Ασίας διώχθηκαν από τους Τούρκους γιατί επιχείρησαν να καταλάβουν κι 

άλλα εδάφη (πιθανόν να εννοούσε την πορεία του ελληνικού στρατού προς 

την Άγκυρα), η μαθήτρια αυτή επισήμανε επίσης ότι οι Έλληνες ζούσανε μόνοι 

τους στην περιοχή αυτή και ότι οι Τούρκοι ήρθανε μετά. Παρατηρούμε πάλι 
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λοιπόν ότι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις  για τη σχέση των δύο λαών δεν 

επέτρεψαν να συγκρατηθεί στη μνήμη η ειρηνική συνύπαρξη τους στην 

περιοχή της Μικράς Ασίας.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της δεύτερης 

εικόνας από τους μαθητές ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

(Σ: Λοιπόν τώρα θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες, ευχαριστώ πολύ που θα 

με βοηθήσεις, και θα μου πεις αν μπορείς να υπολογίσεις εσύ περίπου 

από ποιο γεγονός αναφέρονται. 

Μ: Από τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Σ: Στο είπε ο προηγούμενος ε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Από που το κατάλαβες; 

Μ: Επειδή οι άνθρωποι φεύγουνε. 

Σ: Φεύγουνε οι άνθρωποι; Αφού φαίνονται χαρούμενοι και έχουν ελληνικές 

σημαίες στα μπαλκόνια; 

Μ: Επειδή είναι πολλοί μαζεμένοι. 

Σ: Επειδή είναι πολλοί μαζεμένοι είναι χαρούμενοι; 

Μ: Από που φαίνεται ότι είναι χαρούμενοι; 

Σ: Ε πως αφού φαίνεται, βγαίνουν παρελαύνουν με τα καλά τους τα ρούχα, 

έχουνε χωροφύλακες, δε φαίνεται να βιάζονται ούτε να κουβαλούν 

πράγματα. 

Μ: Ε φεύγουνε γρήγορα και άρον-άρον. 

Σ: Ε δε φαίνεται να φεύγουνε γρήγορα και άρον-άρον. 

Μ: Ε δε ξέρω. 

Σ: Δε ξέρεις λοιπόν, εντάξει.) 

Μ: Εδώ είναι η δεύτερη φωτογραφία, εδώ μάλλον φαίνεται. 

Σ: Ε ναι αφού φόρτωσαν τα πράγματα τους. 

Μ: Και φεύγουνε, 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Εντάξει. Τώρα να δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. 

Μ: Όταν έφευγαν από τη Σμύρνη. 

Σ: Για ποιο λόγο έφευγαν; 
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Μ: Ε οι Τούρκοι τους κυνηγούσαν. 

Σ: Δηλαδή το κομμάτι το χάσανε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Δε ξέρω δε. 

Σ: Για τους πρόσφυγες που φεύγανε…Έχεις δει και άλλες φωτογραφίες με 

πρόσφυγες να φεύγουνε; 

Μ: Σε ένα βιβλίο στη γλώσσα. 

Σ: Στη γλώσσα, αλλού δεν έχεις δει; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Μπράβο. Αυτή η φωτογραφία μήπως η δεύτερη;  

Μ: Μ… αυτή είναι η καταστροφή της Σμύρνης. 

Σ: Και για ποιο λόγο καταστράφηκε η Σμύρνη; 

Μ: Γιατί ο ελληνικός στρατός έχασε από τους Τούρκους. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Η δεύτερη φωτογραφία. Σου λέει κάτι αυτή η φωτογραφία; Τι βλέπεις; 

Μ: Ένα καράβι. 

Σ: Και;  

Μ: Και ανθρώπους. 

Σ: Τι κάνουν αυτοί; 

Μ: Πολεμάνε; 

Σ: Κουβαλάνε μπόγους, πράγματα είναι στην προβλήτα, είναι πολλοί 

γυναίκες, παιδιά. Τι μπορεί να είναι; Ξέρεις κάποιο γεγονός το οποίο να 

είχε άτομα τα οποία φεύγανε, ας πούμε με καράβι με τα πράγματα τους 

μαζί; 

Σ: Όχι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Κι ελευθερώθηκαν. Ωραία. Λοιπόν. Θα δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. Τι 

βλέπεις εδώ; 

Μ: Όταν νομίζω…πρόσφυγες ήτανε 

Σ: Ναι πώς έγινε και έφυγαν οι πρόσφυγες; Πάλι στη Μικρά Ασία ήτανε. 

Μ: Ναι η καταστροφή της Σμύρνης. 

Σ: Πώς καταστράφηκε; 
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Μ: Επειδή οι Έλληνες προχώρησαν ήθελαν να πάρουν και φτάσανε μέχρι την 

Άγκυρα, οι Τούρκοι τελικά, ήτανε κουρασμένοι οι Έλληνες, οι Τούρκοι 

τελικά τους κατεδίωκαν μέχρι, ώσπου τους έδιωξαν. 

Σ: Αυτοί είναι που φεύγανε; 

Μ: Ναι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών ποντιακής και μικρασιατικής 

καταγωγής 

 

Από το σύνολο των μαθητών ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής που 

ερωτήθηκαν μόνο ένας δεν κατάφερε να αναγνωρίσει το ιστορικό γεγονός που 

αποτυπώνεται στην εικόνα. Οι υπόλοιποι μαθητές αναγνώρισαν στην εικόνα 

την καταστροφή της Σμύρνης, εκ των οποίων οι τρεις αιτιολόγησαν το διωγμό 

αναφέροντας τη συνθήκη (κατά πάσα πιθανότητα τη συνθήκη των Σεβρών) 

και την ήττα του ελληνικού στρατού, ενώ μόνο ένας από αυτούς τους μαθητές 

που είχε αναγνωρίσει το διωγμό στην πρώτη εικόνα δεν αιτιολόγησε την 

άποψη του. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές ποντιακής καταγωγής 

αναγνώρισαν αμέσως στην εικόνα το διωγμό των Ελλήνων από τη Μικρά 

Ασία και δη από τη Σμύρνη, χωρίς να χρειαστεί να γίνουν οποιεσδήποτε 

διευκρινήσεις μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η προσφυγιά των Μικρασιατών 

και των Μικρασιατισσών, πιθανότατα, να αποτελεί προϊόν κοινωνικής 

συγκράτησης για τη συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της δεύτερης 

εικόνας από τις μαθήτριες ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Δε θυμάσαι; Λοιπόν τώρα να σου δείξω και τη δεύτερη φωτογραφία, 

μήπως μπορείς να μου πεις τι βλέπεις; 

Μ: Αυτό είναι από όταν κάηκε η Σμύρνη. 

Σ: Ναι. 

Μ: Που…που επιβιβάζονται στα καράβια…όσοι μπορούσαν εντάξει. 

Σ: Μήπως θυμάσαι που πήγαιναν; 

Μ: Προς την Ελλάδα ερχόντουσαν. 

Σ: Για ποιο λόγο φεύγανε; 
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Μ: Γιατί οι Τούρκοι τους έδιωξαν από τις πατρίδες τους και δεν είχαν που να 

μείνουν. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Τώρα πάμε να δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. Μήπως μπορείς να μου 

πεις τι βλέπεις; 

Μ: Προφανώς είναι λιμάνι εδώ. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και αυτοί είναι άνθρωποι εδώ; 

Σ: Ναι εδώ είναι οι άνθρωποι και εδώ είναι τα πράγματα. 

Μ: Πρέπει να είναι όταν έφευγαν από την πατρίδα τους και ξεριζωνόντουσαν 

και πηγαίνανε και ερχόντουσαν στην Ελλάδα. 

Σ: Ναι. Θυμάσαι Πώς έγινε;  

Μ: Όχι με πολλές λεπτομέρειες. 

Σ: Γενικά; 

Μ: Οι άνθρωποι πήραν ότι μπορούσαν να πάρουν μαζί τους, αφήσαν τις πιο 

πολλές περιουσίες τους και μπήκανε στα καράβια. Βέβαια δε θυμάμαι 

ακριβώς δε τους δέχτηκαν σε ένα μέρος και έβαλαν μπρος για ένα άλλο 

μέρος. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Εντάξει εδώ πέρα είναι η δεύτερη φωτογραφία, θα μου πεις τι βλέπεις; 

Μ: Εδώ πέρα βλέπω διάφορα πλοία. Εδώ πέρα βασικά είναι ένα λιμάνι. 

Σ: Ναι. 

Μ: Στο οποίο είναι πάρα πολλοί άνθρωποι με διάφορα προσωπικά τους 

πράγματα και πράγματα του σπιτιού τους και διάφορα πλοία που φεύγουν 

από το λιμάνι και πάνε σε ένα μέρος.  

Σ: Μήπως μπορείς να μου πεις αν αυτοί οι άνθρωποι –είναι στη Μικρά Ασία- 

ποιοι μπορεί να είναι; 

Μ: Είναι αυτοί που διώχθηκαν από τους Τούρκους και βασικά νομίζω ότι είναι 

από τη Σμύρνη από εκεί που κάψανε την πόλη και όλοι οι άνθρωποι 

πήραν ότι είχαν και δεν είχαν και φύγανε από το λιμάνι προς την Ελλάδα. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Δε θυμάσαι κάτι χαρούμενο λοιπόν. Εδώ είναι η δεύτερη φωτογραφία. Τι 

μπορείς να δεις σε αυτήν τη φωτογραφία. 

Μ: Αυτό είναι καράβι. 
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Σ: Ναι. 

Μ: Μήπως είναι όταν οι Πόντιοι έφυγαν από τον Πόντο και ήρθανε εδώ; 

Σ: Ναι. 

Μ: Από που το καταλαβαίνεις; 

Σ: Επειδή έχουμε κάνει ένα μάθημα στη γλώσσα με τους πόντιους και με το 

καράβι που ήρθανε για αυτό. 

Μ: Για αυτό το καταλαβαίνεις ε; 

Σ: Ναι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Δε θυμάσαι. Λοιπόν τώρα θα δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. Μήπως 

μπορείς εδώ να μου πεις τι βλέπεις; 

Μ: Δε φαίνεται. 

Σ: Εδώ είναι άνθρωποι, ένα καράβι, η προβλήτα του λιμανιού, κουβαλάνε τα 

πράγματα τους… 

Μ: Μήπως είναι όταν φεύγουνε από…την πατρίδα τους; 

Σ: Μήπως θυμάσαι Πώς φύγανε από την πατρίδα τους; Για ποιο λόγο 

φύγανε; 

Μ: Μ…γιατί είχαν πάει εκεί οι Τούρκοι, αν θυμάμαι καλά και τους είχαν διώξει.  

Σ: Ήταν ελληνική περιοχή; Ήταν τούρκικη περιοχή; 

Μ: (…) 

Σ: Δε θυμάσαι; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δε θυμάσαι σε ποιον άνηκε η περιοχή; 

Μ: Όχι. 

Σ: Αλλά ήταν Έλληνες εκεί; 

Μ: Ναι. 

Σ: Και για ποιο λόγο τους διώξανε; 

Μ: Γιατί ήθελαν να πάρουν αυτό το μέρος, γιατί δε θέλανε να είναι Έλληνες 

εκεί και ήθελαν να τους καταστρέψουνε. 

Σ: Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια άλλη αφορμή; 

Μ: (…) 

Σ: Δε θυμάσαι ε; 

Μ: Όχι. 

 



 115

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών ποντιακής και 

μικρασιατικής καταγωγής 

 

Όλες οι μαθήτριες αναγνώρισαν άμεσα στην εικόνα αυτή με περισσότερες 

ή λιγότερες λεπτομέρειες την «προσφυγιά» του ελληνικού πληθυσμού. Μία 

από τις μαθήτριες αναγνώρισε στην εικόνα την περιγραφή της πορείας των 

Ποντίων στη νέα τους πατρίδα, όπως τη συσχέτισε από σχετικό μάθημα της 

γλώσσας, χωρίς να είναι σε θέση όμως να περιγράψει τις αιτίες της φυγής 

αυτής. Οι υπόλοιπες μαθήτριες αναγνώρισαν στην εικόνα το «διωγμό» των 

Ελλήνων και των Ελληνίδων από τους Τούρκους. Δύο από τις μαθήτριες 

εντόπισαν το γεγονός στη Σμύρνη και οι άλλες δύο δεν ανέφεραν το όνομα 

της περιοχής. Και οι τέσσερις τελευταίες μαθήτριες απέδωσαν το γεγονός σε 

διωγμό από την πλευρά των Τούρκων. Φαίνεται ότι το περιεχόμενο των 

αναμνήσεων των μαθητριών αυτών εστιάζονταν περισσότερο στον τρόπο 

φυγής του ελληνικού πληθυσμού και λιγότερο στα αίτια και στο ιστορικό 

πλαίσιο της.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της δεύτερης 

εικόνας από τους μαθητές αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Αυτή εδώ η φωτογραφία τι είναι; Τι βλέπεις εδώ; Είναι λίγο θολή, γιατί είναι 

παλιά. Να εδώ έχει κόσμο. 

Μ: Εδώ έχει ένα καράβι. 

Σ: Και κουβαλάν τα πράγματα τους. 

Μ: Ναι ναι είναι σε ένα λιμάνι με τα πράγματα. 

Σ: Ποιοι μπορεί να είναι; Θα μπορούσαν να είναι οι Έλληνες της Μικράς 

Ασίας; 

Μ: Για την ακρίβεια, ναι μάλλον, αυτοί θα πρέπει να είναι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι Πώς έφυγαν; Για ποιον λόγο;  

Μ: Δεν ξέρω τίποτα. 

Σ: Δεν θυμάσαι κάποιο γεγονός, για κανέναν πόλεμο, για καμιά συνθήκη για 

κάποιο σεισμό ίσως; 

Μ: (…) 
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Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Όχι ε. Άρα δε σου λέει τίποτα η εικόνα. Όχι. Εδώ είναι η δεύτερη 

φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: (…) Δε φαίνεται καλά. 

Σ: Λίγο πιο δυνατά να μιλάς. Καλά; 

Μ: Ναι.  

Σ: Τι βλέπεις; Έχει ένα πλοίο, λιμάνι, άνθρωποι να φεύγουνε. Είναι και αυτή η 

εικόνα τραβηγμένη στη Μικρά Ασία, μήπως μπορείς να καταλάβεις σε 

ποιο γεγονός αναφέρεται; 

Μ: (…) Δε μου θυμίζει τίποτα. 

Σ: Ούτε αυτή σου θυμίζει τίποτα. Δε θυμάσαι κάποιο γεγονός το οποίο κάνατε 

στην ιστορία με κάποιους ανθρώπους να φεύγουνε; 

Μ: Τσου. 

Σ: Όχι ε; 

Μ: Το άλλο επειδή η άλλη τάξη ξέρει πιο πολύ γιατί το ίδιο είμαστε. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Ωραία. Λοιπόν. Τώρα θα σου δείξω τη δεύτερη εικόνα. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Ένα πλοίο, ένα λιμάνι. Ο Τιτανικός είναι; 

Σ: Όχι. Και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι;  

Μ: Να ε, φύγουν, να πάνε ε, κάπου αλλού. 

Σ: Εε, θα μπορούσαν να ήταν αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι μ’ αυτούς, που 

χαίρονται; 

Μ: Ναι. 

Σ: Για ποιο λόγο φεύγουνε; 

Μ: Γιατί μετά οι Τούρκοι έκαναν ε, κήρυξαν πόλεμο στους Έλληνες που 

ζούσαν εκεί πέρα … 

Σ: Ναι . 

Μ: Και τους διώξανε και ε, αυτοί γύρισαν πίσω στην Ελλάδα. 

Σ: Ναι. 

Μ: Οι πιο πολλοί. 

Σ: Άρα αυτοί είναι οι άνθρωποι που φεύγουνε, που τους διώξανε; 

Μ: Ναι. 
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Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Δεν ξέρεις ε; Εντάξει. Λοιπόν θα σου δείξω και μία 2η φωτογραφία, η 

οποία είναι πάλι τραβηγμένη κάπου στην Μ. Ασία. Αυτοί εδώ είναι 

Έλληνες. Τι κάνουν εδώ αυτοί; Μπορείς να μου πεις; Να, κουβαλάνε 

πράγματα, εδώ έχει ένα πλοίο.  

Μ: Φεύγουν.  

Σ: Εδώ πέρα τι βλέπεις; Μήπως θυμάσαι κάποιο γεγονός όπου να έφευγε 

κόσμος από την Μ. Ασία και να ερχόταν εδώ;  

Μ: (…) 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Όχι. Λοιπόν να δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Παζάρι μήπως; 

Σ: Όχι εδώ είναι κόσμος που κρατάει τα πράγματα του και πάει στο πλοίο να 

φύγει. Μήπως θυμάσαι κάποια μαζική φυγή ανθρώπων στην ελληνική 

ιστορία; Πάλι σχέση έχει με τους Μικρασιάτες και τους Πόντιους. 

Μ: (…) 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών αλβανικής καταγωγής 

 

Από τους πέντε μαθητές μόνο ένας αναγνώρισε το ιστορικό γεγονός και το 

ιστορικό πλαίσιο μετά από βοηθητικές ερωτήσεις. Ο μαθητής αυτός, που στην 

προηγούμενη εικόνα ανέφερε αόριστα μια συνθήκη με άλλους λαούς η οποία 

επέτρεψε στους Έλληνες να καταλάβουν τη Σμύρνη (πιθανότατα εννοούσε τη 

συνθήκη των Σεβρών), αιτιολόγησε τη φυγή του ελληνικού πληθυσμού στο ότι 

οι Τούρκοι κήρυξαν πόλεμο στους Έλληνες και νίκησαν. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

εικόνα της «προσφυγιάς» του ελληνικού πληθυσμού δεν αποτελεί μνήμη των 

μαθητών αλβανικής καταγωγής, ακόμα και ο μαθητής που αναγνώρισε το 

ιστορικό γεγονός και πλαίσιο της εικόνας, δεν το έκανε «αυθόρμητα» όπως 

συνέβη στην πλειονότητα των μαθητών και μαθητριών ελληνικής και ιδιαίτερα 

προσφυγικής καταγωγής.   
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Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της δεύτερης 

εικόνας από τις μαθήτριες αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

(Μ: Όχι. Είναι από τον Μικρασιατικό πόλεμο. 

Σ: Τι έγινε τότε; 

Μ: Τότε οι Τούρκοι έδιωξαν όλους τους Έλληνες από μμμ από την Τουρκία.) 

Σ: Τότε αυτή εδώ η δεύτερη φωτογραφία, θα μπορούσε να είναι από τότε 

που τους έδιωχναν τους Έλληνες από την Τουρκία. 

Μ: Ναι όταν φεύγουν στην Ελλάδα με τα καράβια. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Για να δείξουμε μία δεύτερη εικόνα. Μήπως θυμηθείς. Εδώ πέρα τι 

βλέπεις;  

Μ: Κάποιους να κάνουν ταξίδια με πλοία.  

Σ: Ανθρώπους να κάνουν ταξίδια με πλοία. Αλλά αυτοί εδώ οι άνθρωποι τι 

κουβαλάνε; Κουβαλάνε μπόγους, και άμαξες και έχουν επάνω πράγματα. 

Σαν να πηγαίνουν μακριά. Άρα αυτοί μεταναστεύουν, φεύγουνε. Μήπως 

θυμάσαι σε ποια περιοχή, εδώ που είναι στην πρώτη εικόνα που είπες 

υπήρχαν Έλληνες που τους διώξανε, που φύγανε;  

Μ: Θα φύγαν επειδή δεν άντεχαν εκεί που ήταν. 

Σ: Που ήταν αυτό; Μήπως θυμάσαι τώρα; Δε σου έρχεται στο μυαλό;  

Μ: Πελοπόννησο, Θεσσαλία;  

Σ: Τώρα η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία δεν έχει Έλληνες;  

Μ: Έχει.  

Σ: Ε τότε, αφού αυτοί φύγανε;  

Μ: Κύπρος;  

Σ: Δεν είναι Κύπρος.  

Μ: Κρήτη;  

Σ: Και τώρα η Κρήτη ελληνική δεν είναι; 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν κάτσε να δούμε και τη 2η φωτογραφία. Και αυτή εδώ η 

φωτογραφία που βλέπεις είναι πάλι τραβηγμένη στη Μ. Ασία, αλλά είναι 

παλιά και δεν φαίνεται καλά. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ; 

Μ: Κάθονται. Κοιμούνται.  
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Σ: Δεν κοιμούνται. Κοίτα είναι όρθιοι, και περπατάνε και κουβαλάνε 

πράγματα  και πάνε σε ένα πλοίο. Τι μπορεί να κάνουν; Μπορεί να 

φεύγουνε; Μήπως θυμάσαι για κάποιους Έλληνες. Ότι ήρθαν εδώ; Από 

εκείνα εκεί τα μέρη, τον Πόντο, τη Μικρασία; Δεν ξέρεις γι΄ αυτούς τίποτα, 

ε;  

Μ: (…) 

Σ: Όχι δεν ξέρεις γι΄ αυτούς τίποτα, ε; 

Μ: (…) 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Εδώ έχουμε τη δεύτερη φωτογραφία. 

Μ: Εμ αυτό είναι καράβι; 

Σ: Ναι. 

Μ: Νομίζω ότι όταν έγινε…όταν τους έδιωξαν από τη…από τη Σμύρνη. 

Σ: Για ποιο λόγο τους έδιωξαν; 

Μ: Ε… έκαναν έναν πόλεμο έχασαν και έτσι έφυγαν από εκεί πέρα, και ήρθαν 

στην Ελλάδα. 

Σ: Ναι. Και ποιοι τους διώξανε; 

Μ: Ε οι μικρα… 

Σ: Με ποιους κάνανε τον πόλεμο; 

Μ: Για τους Τούρκους. 

Σ: Ναι. Και για ποιον λόγο κάνανε τον πόλεμο θυμάσαι; 

Μ: Όχι.  

Σ: Όχι ε; Αλλά θυμάσαι ότι έγινε ένας πόλεμος και τους διώξανε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Οι Έλληνες εκεί πόσο καιρό ήτανε; 

Μ: Πολλά χρόνια. 

Σ: Δε θυμάσαι πόσα. 

Μ: Δε θυμάμαι άλλα πολλά. 

Σ: Αλλά ήταν ένας πόλεμος και τους διώξανε;  

Μ: Ναι. 

Σ: Και πότε έγινε; 

Μ: Το 1922 νομίζω. 
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Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών αλβανικής καταγωγής 

 

Δύο μαθήτριες δεν αναγνώρισαν ούτε το ιστορικό γεγονός, ούτε το 

ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, που αποτυπώνεται στην εικόνα, παρά τις 

διευκρινιστικές πληροφορίες που τους δόθηκαν και τις βοηθητικές ερωτήσεις 

που τους έγιναν. Οι δύο μαθήτριες που αναγνώρισαν το γεγονός: 

αναφέρθηκαν, η πρώτη στο μικρασιατικό πόλεμο και η δεύτερη αόριστα σε 

έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο, στην περιοχή της Σμύρνης, που στάθηκαν η 

αιτία του «διωγμού» του ελληνικού πληθυσμού, χωρίς όμως να φαίνεται ότι 

μπορούσαν να ανακαλέσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ιστορικό 

πλαίσιο και τις αιτίες των πολέμων.  

 

Συμπεράσματα από το σύνολο των συνεντεύξεων σχετικά με τις μνήμες 

των μαθητών και των μαθητριών που προκύπτουν από την ανάλυση 

της δεύτερης εικόνας 

 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών και των μαθητριών 

προκύπτει ότι για όλους τους ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής και του 

τυχαίου δείγματος μαθητές και μαθήτριες, η εικόνα αυτή αποτέλεσε, άμεσα, το 

ερέθισμα για την ανάκληση μνημών σχετικά με την «προσφυγιά» των 

Μικρασιατών και των Ποντιών. Η «προσφυγιά», λοιπόν, αποτελεί προϊόν 

κοινωνικής συγκράτησης στο μυαλό των μαθητών και μαθητριών ελληνικής 

και ιδιαίτερα προσφυγικής καταγωγής. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αλβανικής 

καταγωγής αντίθετα ακόμα και αν είχαν μνήμες σχετικά με το γεγονός 

απαιτούνταν η αρωγή βοηθητικών ερωτήσεων για να τις ανακαλέσουν. 

Πιθανόν αυτή η διαφορά ανάμεσα στα τρία δείγματα μαθητών και 

μαθητριών να οφείλεται στη συναισθηματική διάσταση που, ίσως, έχει το 

περιεχόμενο της ζητούμενης ανάμνησης. Σύμφωνα με τη Μαντόγλου (2005), 

τα γεγονότα που είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένα κυριαρχούν στη 

μνήμη των υποκειμένων, ακόμα και αν κάποιος ή κάποια δε βιώσει το γεγονός 

μπορεί να το θυμάται αν το έχει συνδέσει με ένα συναίσθημα. Οι πολεμικές 

ήττες, σύμφωνα με τη Μαντόγλου, είναι από τα γεγονότα που επηρεάζουν 

συναισθηματικά τόσο την ομάδα όσο και τα άτομα μεμονωμένα. Επομένως, 

μπορεί να ειπωθεί ότι ανάλογα με το πόσο ταυτίζεται το κάθε δείγμα μαθητών 



 121

και μαθητριών με τα πρόσωπα της εικόνας αντιστοίχως ανάλογη είναι η 

συναισθηματική ταύτιση τους και συνεπώς η αποτύπωση του γεγονότος στη 

μνήμη τους.   

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι από όσους μαθητές και μαθήτριες 

ζητήθηκε να αιτιολογήσουν το φαινόμενο της προσφυγιάς,  η πλειοψηφία τους 

είτε δε μπόρεσε να απαντήσει είτε απλά και αόριστα τον απέδωσε στους 

Τούρκους, βασιζόμενοι πιθανότητα στις κοινωνικές αναπαραστάσεις τους για 

τους δύο λαούς. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στις διαδικασίες της 

«σύντμησης» και της «απλοποίησης» της ιστορίας οι οποίες, σύμφωνα με τη 

θεωρία του Bartlett, οφείλονται στην αφαίρεση από τη μνήμη των στοιχείων 

και λεπτομερειών των γεγονότων, που κρίνονται από τους φορείς της μνήμης 

ως ήσσονης σημασίας και στις συστηματικές αλλαγές των γεγονότων κατά τη 

διάρκεια της μετάδοσης τους. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι τα γεγονότα της 

«Μικρασιατικής Καταστροφής» φαίνεται να «συμπυκνώνονται» στις μνήμες 

των μαθητών και μαθητριών στην προσφυγιά του ελληνικού πληθυσμού της 

περιοχής, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται σε αυτές οι αιτίες της.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

Οι εικόνες αυτές απεικονίζουν τη Σμύρνη να καίγεται και επιλέχθηκαν γιατί 

η «Μικρασιατική Καταστροφή» φαίνεται να έχει ταυτιστεί στη συλλογική 

ιστορική μνήμη με την καταστροφή και τον εμπρησμό της πόλης της Σμύρνης, 

οπότε κρίθηκε δόκιμο να ελεγχθεί κατά πόσο ο εμπρησμός της Σμύρνης 

συνέβαλλε τόσο στην απλοποίηση και σύντμηση στη μνήμη των μαθητών και 

μαθητριών του ιστορικού γεγονότος της «Μικρασιατικής Καταστροφής» όσο 

και αν αποτελεί προϊόν κοινωνικής συγκράτησης, βάσει της θεωρίας του 

Bartlett. Ως δευτερεύον στόχος τέθηκε η αιτιολόγηση του γεγονότος από τους 

μαθητές και τις μαθήτριες.  

  

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της τρίτης και της 

τέταρτης εικόνας από το τυχαίο δείγμα μαθητών 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Για να δούμε εδώ. 

Μ: Σπίτια που καίγονται.  

Σ: Που αλλού έχεις δει τέτοια να μιλάνε για σπίτια που καίγονται; 

Μ: (…) 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια πόλη που κάηκε; 

Μ: (…) Όχι. 

Σ: Όχι. Αυτή εδώ τη φωτογραφία που δείχνει ένα καράβι μπροστά και πίσω η 

πόλη να καίγεται; 

Μ: Αυτό είναι το καράβι;  

Σ: Ναι.  

Μ: Και αυτή η πόλη; 

Σ: Ναι.   

Μ: Μήπως θυμάσαι που έφευγαν με καράβια και ποια πόλη καιγόταν; Μήπως 

έχεις ακούσει τίποτα; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι. Μήπως μπορείς να σκεφτείς σε σχέση με όλα αυτά που είπαμε πριν 

για τη Σμύρνη; Μετά τη Σμύρνη… 

Μ: Το καράβι έφευγε ή ερχόταν; Οι Τούρκοι είχαν κάψει την πόλη και 

έφευγαν. 
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Σ: Ποιοι έφευγαν; 

Μ: Οι Έλληνες. 

Σ: Δηλαδή δεν την κατείχαν οι Έλληνες τη Σμύρνη; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Ναι; Αυτή εδώ;  

Μ: Αυτή…ε δεν μπορώ να θυμηθώ. 

Σ: Ούτε αυτή σου λέει κάτι; Η τέταρτη; 

Μ: Αυτή μου θυμίζει… 

Σ: Τι σου θυμίζει; 

Μ: Τον Κωνσταντίνο Κανάρη. 

Σ: Όχι αυτό εδώ είναι πλοίο και αυτό εδώ είναι πόλη. 

Μ: Α δεν είναι φωτιές αυτό; 

Σ: Ναι είναι φωτιές από την πόλη. 

Μ: Α που έβαζαν οι Τούρκοι φωτιά εκεί στη μικρά Ασία στη Σμύρνη. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Τώρα θα σου δείξω την επόμενη φωτογραφία. Την τρίτη φωτογραφία. 

Μ: Εδώ είναι που πήρε η Σμύρνη φωτιά.  

Σ: Ναι. 

Μ: Που έβαλαν οι Τούρκοι στη Σμύρνη φωτιά. Στα σπίτια των Ελλήνων. 

Σ: Ποιων;  

Μ: Των Ελλήνων. 

Σ: Των Ελλήνων. Και; 

Μ: Και οι Έλληνες αναγκάστηκαν να φύγουν, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 

να πάρουν τα πολύτιμα πράγματα που είχανε και να πάνε στο λιμάνι. 

Σ: Μπορείς να μιλάς λίγο πιο δυνατά λίγο για να ακούγεσαι στην 

ηχογράφηση; 

Μ: Ε ναι. Οι Έλληνες φύγανε από το μέρος που βάλανε τη φωτιά στα σπίτια 

τους πήραν ότι πολυτιμότερο ότι πολύτιμα πράγματα είχαν και πήγαν στο 

λιμάνι για να βρουν καράβι για να φύγουν. 

Σ: Εδώ είναι η επόμενη φωτογραφία, η οποία είναι σχεδόν ίδια. (…) είναι ίδια 

με τις προηγούμενες ε; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη τέταρτη 
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Σ: Για να τη συσχετίσουμε με την τρίτη φωτογραφία. Εδώ πέρα τι βλέπεις να 

συμβαίνει; 

Μ: Ε καίγονται σπίτια. 

Σ: Που θυμάσαι να καίγονται σπίτια και να φεύγουνε άνθρωποι σαν την 

προηγούμενη…. 

Μ: Στη Σμύρνη. 

Σ: Στη Σμύρνη και τι έγινε εκεί; 

Μ: Έγινε η «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Δεν ξέρεις ε; Ωραία για να δούμε τις επόμενες δύο φωτογραφίες που 

μοιάζουνε. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Ε εδώ είναι κανονικά. 

Σ: Τι κανονικά; 

Μ: Κανονικά δεν έχει πάθει καμιά ζημιά. 

Σ: Μα έχει καπνούς που βγαίνουν. 

Μ: Είναι που βάλανε φωτιά. 

Σ: Ποιοι βάλανε φωτιά; 

Μ: Οι Τούρκοι. 

Σ: Που βάλανε; 

Μ: Στη Μικρά Ασία. 

Σ: Μήπως ξέρεις καμία πόλη συγκεκριμένη που πήρε φωτιά και κάηκε ή 

καταστράφηκε; 

Μ: Μ…ξέρω αλλά δεν τα θυμάμαι, τα είχα διαβάσει αλλά δε… 

Σ: Τα είχες διαβάσει αλλά δε τα θυμάσαι; 

Μ: Ναι. 

Σ: Δε θυμάσαι ποια πόλη είναι αυτή που κάηκε ή καταστράφηκε; Αλλά 

θυμάσαι ότι βάλανε φωτιά; 

Μ: Ναι. 

Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Να φύγουν οι Έλληνες. 

Σ: Ωραία λοιπόν ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εσένα ο προπάππους 

σου, μήπως υπάρχει καμία οικογενειακή ιστορία να στην έχουνε πει οι 

δικοί σου; 

Μ: Όχι. 
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Σ: Όχι. Ας πούμε ο παππούς σου; 

Μ: Όχι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών του τυχαίου δείγματος 

 

Όλοι οι μαθητές αναγνώρισαν στην εικόνα τον εμπρησμό είτε της πόλης 

της Σμύρνης (στη πλειονότητα τους) είτε της Μικράς Ασίας γενικότερα. Όλοι οι 

μαθητές απέδωσαν τον εμπρησμό αυτόν στους Τούρκους για να διώξουν 

τους Έλληνες κατοίκους της πόλης. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι 

μαθητές αυτοί «επικεντρώνουν» το γεγονός της «Μικρασιατικής 

Καταστροφής» στο ότι κάηκε η πόλη της Σμύρνης και ότι οι κάτοικοι της 

έφυγαν στην Ελλάδα, δηλαδή στο αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων. Ένας 

από τους μαθητές, αρχικά, αναγνώρισε στην φωτογραφία έναν άλλο 

εμπρησμό με συμβολική σημασία για το έθνος, δηλαδή την πυρπόληση της 

τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της τρίτης και της 

τέταρτης εικόνας από τις μαθήτριες του τυχαίου δείγματος 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Για να δείξουμε την επόμενη φωτογραφία. Τι σου λέει αυτή η φωτογραφία; 

Μ: Νομίζω ότι είναι…το πολυτεχνείο; 

Σ: Γιατί λες ότι είναι το πολυτεχνείο; Κοίτα εδώ έχει μια θάλασσα, εδώ έχει μια 

πόλη, εδώ έχει καπνούς, καίγεται η πόλη. Ξέρεις κάποια  πόλη που να 

κάηκε στη δικιά μας την ιστορία, την ελληνική, πρόσφατα; 

Μ: Εμ έκαψαν την πόλη και οι άνθρωποι πεθάνανε είναι νεκροί. 

Σ: Όχι οι άνθρωποι εδώ είναι στην προηγούμενη φωτογραφία που φεύγουνε. 

Μ: Α κατάλαβα, κάνανε πόλεμο, γιατί οι άνθρωποι φύγανε, ε το ήξεραν και 

φύγανε αμέσως, και αυτοί που σκοτώνουνε και κάψανε όλη τη πόλη. 

Σ: Θυμάσαι πότε έγινε κάτι παρόμοιο, να φεύγουνε οι άνθρωποι για να 

γλιτώσουν και να καίνε την πόλη μετά. 

Μ: Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι κρύφτηκαν. 

Σ: Ναι.  

Μ: Γιατί δε θέλανε να πεθάνουνε. 

Σ: Ναι και κρύφτηκαν. 
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Μ: Δεν ήθελαν να μάθουν πράγματα. 

Σ: Ναι. Μήπως θυμάσαι πότε φύγανε Έλληνες από την Τουρκία κάποιο 

γεγονός, κάποια καταστροφή; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι δε θυμάσαι ε; 

Μ: Οι Έλληνες ήθελαν μόνο την πατρίδα τους, να μην πολεμήσουν να κάνουν 

ειρήνη. 

Σ: Αυτή εδώ η φωτογραφία τι σου λέει; Να εδώ το καράβι και πάλι η πόλη η 

ίδια να καίγεται. 

Μ: Δεν μπορώ να καταλάβω.  

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία.  

Μ: Δε μου έρχεται.  

Σ: Τι βλέπεις τώρα; 

Μ: Σαν κτίρια που καίγονται. 

Σ: Είχε γίνει κάποιο τέτοιο γεγονός τότε; Δηλαδή είχαν πει στους Έλληνες 

όσοι θέλετε φύγετε όσοι θέλετε μείνετε ή φύγανε έτσι; 

Μ: Τους διώχνανε αλλά λέγανε αν είναι και αλλάξετε πίστη μπορείτε να 

μείνετε. 

Σ: Τι δείχνει εδώ πέρα; 

Μ: Εδώ πέρα είναι ένα καράβι και εδώ πέρα δείχνει μια πόλη που καίγεται 

παραθαλάσσια. Μήπως ξέρεις κάποιο γεγονός; Κάποια που να έχει καεί; 

Σ: Τσου 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Ε; Για να δούμε αυτήν εδώ τη φωτογραφία, την τρίτη. 

Μ: Εδώ είναι που έγινε ο πόλεμος. 

Σ: Ποιος πόλεμος; 

Μ: Ε ο με τους… εδώ είχε γίνει ένας πόλεμος αλλά με ποιον; 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποιο γεγονός στην ιστορία, που κάψανε μια πόλη και 

έφυγε ο κόσμος πρόσφυγες;  

Μ: (…)  

Σ: Δε σου έρχεται καθόλου ε; Ούτε η τέταρτη φωτογραφία σου θυμίζει κάτι; 

Μ: (…) 

Σ: Με το πλοίο που φεύγει και την πόλη που καίγεται; 
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Μ: (…) 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποιο γεγονός που έφευγαν Έλληνες από ένα μέρος και 

καίγανε μετά το μέρος; Όχι ε; Δε σου θυμίζει κάτι.  

Μ: (…) 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Να δούμε την τρίτη φωτογραφία τώρα, είναι από την ίδια περιοχή. 

Μ: Τρένο; 

Σ: Όχι είναι μια πόλη. Που καίγεται. Μήπως θυμάσαι ποια πόλη κάηκε και για 

ποιον λόγο; 

Μ: Από  την ίδια  περιοχή είπατε; 

Σ: Ναι. Για να σε διευκολύνω θα σου δείξω και την επόμενη φωτογραφία. 

Είναι η τέταρτη φωτογραφία. Είναι πάλι η ίδια πόλη, αν και έχει και ένα 

πλοίο μπροστά που φεύγει. Μήπως θυμάσαι κάποια πόλη, η οποία κάηκε, 

καταστράφηκε; 

Μ: Ναι. Δε θυμάμαι Πώς λέγεται. 

Σ: Μήπως θυμάσαι που ήτανε; 

Μ: Στη Μικρά Ασία νομίζω. 

Σ: Και για ποιο λόγο κάηκε ή καταστράφηκε; 

Μ: Ε νομίζω ότι την κάψανε μερικοί…ε…οι…επειδή έγινε τέτοιο, επειδή 

μαλώσανε. 

Σ: Ποιοι μαλώσανε; 

Μ: Ε οι Έλληνες νομίζω. 

Σ: Με ποιους; 

Μ: Τους Τούρκους. 

Σ: Για ποιο λόγο μαλώσανε; 

Μ: Δε θυμάμαι ακριβώς. 

Σ: Πριν… 

Μ: Για να φύγουνε.  

Σ: Ποιοι βάλανε να φύγουνε; Ποιους; 

Μ: Μήπως δεν τους αφήνανε να φύγουνε οι Τούρκοι τους Έλληνες; 

Σ: Και για αυτό το λόγο κάψανε την πόλη; Ποιοι την κάψανε την πόλη; Οι 

Έλληνες ή οι Τούρκοι; 

Μ: Οι Έλληνες. 

Σ: Οι Έλληνες την κάψανε;  
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Μ: Ναι. 

Σ: Εντάξει. Γιατί δεν τους αφήνανε να φύγουνε οι Τούρκοι; 

Μ: Ναι. 

Σ: Για ποιο λόγο δεν τους αφήνανε να φύγουνε; 

Μ: Ε μπορεί να ήθελαν να τους κρατήσουνε για σκλάβους. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Τώρα πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία τι δείχνει; 

Μ: Ε δείχνει… είναι μια πόλη, που φαίνεται από τη θάλασσα και από πίσω ε 

εκρήξεις γίνονται, έχει φωτιά; Κάτι τέτοιο. 

Σ: Μήπως ξέρεις κάποιο γεγονός στην ιστορία που είχε μια πόλη, η οποία 

κάηκε; 

Μ: Ναι. Εμ την καταστροφή της Σμύρνης. 

Σ: Έχεις δει κι άλλες φωτογραφίες σχετικά με την καταστροφή της Σμύρνης; 

Έχεις ακούσει; 

Μ: Εμ έχω δει έναν πίνακα, εκεί που πηγαίνω για να μάθω βυζαντινή 

μουσική, που είναι άνθρωποι που πέφτουνε στη θάλασσα και από πίσω 

καίγεται η πόλη.  

Σ: Ναι. Ε έχεις ακούσει από τις συζητήσεις από τους δικούς σου; Να έχει κι 

άλλη φωτογραφία σχετική. Εδώ έχει και το καράβι μπροστά που φεύγει με 

τους πρόσφυγες. 

Μ: Εμ έχω ακούσει μερικά πράγματα και τώρα κάνουμε και στην ιστορία. 

Σ: Έχεις ακούσει γενικά; Δηλαδή η καταστροφή της Σμύρνης είναι γνωστή ως 

γεγονός; 

Μ: Ναι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών του τυχαίου δείγματος 

 

Τρεις μαθήτριες αναγνώρισαν στις εικόνες τον τόπο και το ιστορικό 

πλαίσιο που αποτυπώνουν, δηλαδή την περιοχή της Μικράς Ασίας και «το 

διωγμό» των Ελλήνων από τους Τούρκους. Μια μαθήτρια από αυτές δε 

μπόρεσε να ανακαλέσει συγκεκριμένα το γεγονός του εμπρησμού της πόλης 

της Σμύρνης. Μια άλλη μαθήτρια αν και ανακάλεσε στη μνήμη της την 

καταστροφή μιας πόλης στη Μικρά Ασία, δε μπόρεσε να ανακαλέσει το όνομα 

της. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η μαθήτρια αυτή στην προσπάθεια 
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της να ερμηνεύσει αυτήν την καταστροφή υποστήριξε ότι την πόλη αυτήν την 

είχαν κάψει οι Έλληνες για να ξεφύγουν από «τη σκλαβιά των Τούρκων», εδώ 

πιθανόν να πρόκειται για μετατροπή του νοήματος που να οφείλεται σε 

συγκινησιακές στρεβλώσεις. Ενώ η τελευταία, από τις τρεις μαθήτριες, 

αναγνώρισε στη φωτογραφία «την καταστροφή της Σμύρνης» και το διωγμό 

των Ελλήνων από τους Τούρκους, η μαθήτρια αυτή υπέδειξε ως πηγές της 

μνήμης αυτής την οικογένεια της, το μάθημα της ιστορίας και έναν πίνακα που 

απεικονίζει την «καταστροφή της Σμύρνης». Και οι τρεις μαθήτριες φαίνεται να 

βασίστηκαν, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, στις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις τους για με τις σχέσεις και τις επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές των δύο λαών.  

Από τις δύο μαθήτριες που δεν αναγνώρισαν το πλαίσιο της φωτογραφίας, 

η πρώτη από τις δύο αρχικά αναγνώρισε στη φωτογραφία τα γεγονότα του 

πολυτεχνείου, ενώ όταν της έγιναν βοηθητικές ερωτήσεις αυτή σχολίασε ότι οι 

Έλληνες «ήθελαν μόνο την πατρίδα τους, να μην πολεμήσουν να κάνουν 

ειρήνη», χωρίς, προφανώς, να έχει κατανοήσει το ιστορικό πλαίσιο, 

προέβαλλε τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που σχετίζονταν με τη σχέση των 

δύο λαών.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της τρίτης και 

τέταρτης εικόνας από τους μαθητές ποντιακής και μικρασιατικής 

καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Λοιπόν. Η τρίτη φωτογραφία από που φαίνεται; 

Μ: Επειδή έκαψαν τα σπίτια. 

Σ: Ποιοι έκαψαν τα σπίτια; 

Μ: Οι Τούρκοι. 

Σ: Λοιπόν να η επόμενη. 

Μ: Πάλι φαίνεται που έκαψαν τη Σμύρνη. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Όχι. Λοιπόν τώρα η τρίτη φωτογραφία. 

Μ: Ωχ «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Σ: Και τι έγινε τότε;  

Μ: (…)  
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Σ: Τι έδειχνε η προηγούμενη φωτογραφία; 

Μ: Ποια από τις δύο; 

Σ: Η δεύτερη αυτήν εδώ. 

Μ: Ε οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά. 

Σ: Εκείνοι οι πρόσφυγες που έφυγαν μετά έβαλαν φωτιά οι Τούρκοι; 

Μ: Ε τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι. 

Σ: Ναι. 

Μ: Για να φύγουν και βάζανε φωτιά. 

Σ: Ναι. Και εδώ είναι και η επόμενη φωτογραφία η τέταρτη. 

Μ: (…) Τι είναι αυτό; 

Σ: Εδώ είναι ένα πλοίο και εδώ είναι πάλι μια πόλη να καίγεται. 

Μ: Α… 

Σ: Σου λέει τίποτα; 

Μ: Ε αυτή είναι η Σμύρνη και φεύγουνε. 

Σ: Η Σμύρνη. Μόνο από τη Σμύρνη διώξανε κόσμο δε διώξανε και από τις 

άλλες περιοχές; 

Μ: Από τα ελληνικά χωριά που ήταν… και δε ξέρω. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Εδώ πέρα αυτές οι φωτογραφίες μήπως σου είναι γνωστές τις έχεις 

ξαναδεί; Τι μπορεί να είναι; 

Μ: Από τη Σμύρνη νομίζω μπορεί να είναι γιατί οι Τούρκοι κάψανε ρημάξανε 

τα πάντα. Δεν άφησαν τίποτε όρθιο. 

Σ: Την έχεις ξαναδεί; Μήπως έχεις δει άλλη παρόμοια σαν την τρίτη και την 

τέταρτη φωτογραφία; 

Μ: Η τέταρτη είναι έτσι είναι ίδια γιατί δεν μπορώ να καταλάβω; 

Σ: Δείχνει το ίδιο πράγμα, να εδώ είναι το καράβι που φεύγει με τους 

πρόσφυγες, η Σμύρνη που καίγεται. 

Μ: Ναι. Αυτή είναι η «Μικρασιατική Καταστροφή».  

Σ: Και αυτή εδώ τι είναι; 

Μ: Και αυτή εδώ είναι οι Πόντιοι και οι Καππαδόκες, εδώ έχει ας πούμε που 

φεύγουν προς την Ελλάδα και εδώ πέρα που ρημάξαν, που κάψαν τα 

σπίτια. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Όχι. Λοιπόν η τρίτη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
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Μ: Σπίτια. 

Σ: Τι γίνεται; 

Μ: Πόλεμος. 

Σ: Ποιο…σου θυμίζει τίποτα αυτή η φωτογραφία; Έχεις δει άλλες σχετικές; 

(…) Πότε έγινε πόλεμος τελευταία φορά στην περιοχή μας; Όχι τελευταία 

φορά γενικά; 

Μ: Το 1940; 

Σ: Άλλη φορά έγινε κάποιο γεγονός; 

Μ: Το 1941; 

Σ: Δε σου θυμίζει τίποτα αυτή η φωτογραφία;  

Μ: Όχι. (…) Λοιπόν, εδώ πέρα δείχνει πάλι καράβια να φεύγουν και σπίτια να 

καίγονται. Τι μπορεί να συμβαίνει; 

Μ: Και εδώ πόλεμος γίνεται; 

Σ: Και εδώ αλλά μήπως σου θυμίζει τίποτα αυτή η κατάσταση; Ελληνικές 

σημαίες στην πρώτη φωτογραφία, ανθρώπους να φεύγουνε, πόλεις να 

καίγονται, καράβια να φεύγουνε μήπως;  

Μ: (…)  

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Ας δούμε την τρίτη και τέταρτη φωτογραφία, οι οποίες είναι παρόμοιες. Τι 

βλέπεις εδώ; 

Μ: Βλέπω…Αυτό είναι τρένο. 

Σ: Α δεν είναι τρένο! 

Μ: Α όχι, όχι κατάλαβα είναι η Σμύρνη που φλέγεται. 

Σ: Για ποιο λόγο κάηκε η Σμύρνη; Θυμάσαι; 

Μ: Ε την είχαν κάψει οι Τούρκοι. 

Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Για να εκδικηθούν τους Έλληνες. 

Σ: Ναι; Πότε την κάψανε; Θυμάσαι ημερομηνία; 

Μ: …1922 νομίζω. 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών ποντιακής και μικρασιατικής 

καταγωγής 

 

Από το σύνολο των μαθητών μόνο ο μαθητής που δεν αναγνώρισε το 

ιστορικό πλαίσιο και τα γεγονότα των εικόνων 1 και 2, δεν αναγνώρισε στην 
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τρίτη και τέταρτη εικόνα τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και τον εμπρησμό της 

Σμύρνης. Οι υπόλοιποι μαθητές ανακάλεσαν στη μνήμη τους άμεσα την 

«Μικρασιατική Καταστροφή» και τον εμπρησμό της Σμύρνης. Όλοι οι μαθητές 

απέδωσαν τον εμπρησμό της πόλης στους Τούρκους είτε για να διώξουν τον 

ελληνικό πληθυσμό της (τρεις στους τέσσερις μαθητές) είτε για να τον 

εκδικηθούν. Μάλιστα ένας μαθητής περιέγραψε παραστατικά με μελανά 

χρώματα τον εμπρησμό αυτό, ο ίδιος μαθητής αναγνώρισε στην εικόνα αυτή 

το διωγμό των Ελλήνων του Πόντου και της Καππαδοκίας (από όπου και 

κατάγονταν). Εδώ πιθανόν να ισχύει ο νόμος του Halbwachs, που αναφέρεται 

στο γεγονός ότι διαφορετικά και ασύνδετα μεταξύ τους γεγονότα συνδέονται 

με την ίδια τοποθεσία, η συγκέντρωση αυτή εξυπηρετεί την οργάνωση και τη 

διατήρηση της μνήμης όχι μόνο όσον αφορά τον τόπο αλλά και τον χρόνο, τα 

πρόσωπα και τα ηθικά και παιδαγωγικά μηνύματα.   

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της τρίτης και της 

τέταρτης  εικόνας από τις μαθήτριες ποντιακής και μικρασιατικής 

καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Μήπως θυμάσαι…να σου δείξω την επόμενη πρώτα, είναι η τρίτη εικόνα.  

Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως ξέρεις τι μπορεί να δείχνει, σχετικά με τις προηγούμενες; 

Μ: Τη Σμύρνη, που κάηκε. 

Σ: Ε μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο την κάψανε; 

Μ: Τσου. 

Σ: Δε θυμάσαι; 

Μ: Δε ξέρω πολλά για τους αυτούς, για τους πόντιους, γιατί ο παππούς μου 

είναι πόντιος, αλλά δεν έχει και την καλύτερη μνήμη, αλλά μου έχει πει 

κάποια πράγματα. 

Σ: Τι σου έχει πει; 

Μ: Για τη Σμύρνη…μια φόρα που του είχα πάρει συνέντευξη για ένα 

«Σκέφτομαι και Γράφω», τέτοια πράγματα. 

Σ: Μήπως μπορείς να μου πεις ας πούμε κάποια ιστορία που σου έχει πει ο 

παππούς; 

Μ: Δεν έχω καλή μνήμη. 
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Σ: Δεν έχεις καλή μνήμη. Μήπως θυμάσαι αν ήταν σχετική με την 

καταστροφή της Σμύρνης; Αν ήταν σχετική με το πώς ζούσαν εκεί; 

Μ: Νομίζω για την καταστροφή της Σμύρνης πρέπει να ήτανε. Μπορώ να τον 

ρωτήσω. 

Σ: Όχι σημασία έχει τώρα, σημασία έχει τι ξέρεις τώρα. Η τέταρτη 

φωτογραφία. 

Μ: Έχει καεί η Σμύρνη. 

Σ: Έχει και το καράβι μπροστά. 

Μ: Εδώ είναι η Σμύρνη που την έχουν κάψει, όχι δεν την έχουν κάψει, έχει 

φωτιά πιο κοντά στο λιμάνι, το καράβι δεν μπορεί να το πιάσει η φωτιά 

έχει φύγει, έχει φύγει αλλά δεν έχει προχωρήσει πολύ. 

Σ: Ναι. 

Μ: Αυτά.  

Σ: Μήπως θυμάσαι ποια ήταν η αφορμή; Κάτι χαρμόσυνο για τους Έλληνες 

που να ήταν η αφορμή της καταστροφής; 

Μ: Όχι. 

Σ: Για ποιο λόγο οι Τούρκοι είχαν κάψει τη Σμύρνη; 

Μ: (…) δε μπορώ.  

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Εντάξει. Αυτή είναι η τρίτη φωτογραφία, δεν είναι τρένο είναι αυτό. Εδώ 

είναι η πόλη και εδώ είναι το λιμάνι. 

Μ: Α! είναι η Σμύρνη είναι η καταστροφή της. 

Σ: Και αυτή εδώ η φωτογραφία έχει και το πλοίο μπροστά στην πόλη, μήπως 

μπορείς να πεις για την καταστροφή; 

Μ: Ε η… μπήκανε οι Τούρκοι και γιατί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να 

αντισταθούν, δεν ήταν έτοιμοι, κάψανε τη Σμύρνη και ανάγκασαν τους 

ανθρώπους να φύγουνε. Μήπως αυτό είναι το πλοίο που φεύγουνε ή τους 

πολιορκεί; 

Σ: Μήπως ξέρεις για ποιο λόγο έγινε η καταστροφή της Σμύρνης; Τι 

προηγήθηκε; Ποια ήταν η αφορμή. 

Μ: Νομίζω…από ότι θυμάμαι από την ιστορία οι Έλληνες είχαν προχωρήσει 

τόσο βαθιά μέσα στη Μικρά Ασία και έτσι αντεπιτέθηκαν οι Τούρκοι και 

κάψανε τη Σμύρνη, από ότι θυμάμαι. 

Σ: Ποιοι Έλληνες; 
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Μ: Οι Τούρκοι την κάψανε. 

Σ: Ναι. Ποιοι Έλληνες είχαν προχωρήσει τόσο πολύ; Ήταν οι Έλληνες της 

Σμύρνης; Ήταν από εδώ από την Ελλάδα; 

Μ: Τώρα δε θυμάμαι συγκεκριμένα, θα έπρεπε να πήγαν από την Ελλάδα, δε 

θυμάμαι συγκεκριμένα. 

Σ: Μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο είχαν πάει εκεί; 

Μ: Μέσα στην Τουρκία οι Έλληνες; 

Σ: Ναι. 

Μ: Γιατί ήθελαν να κατακτήσουν τις άλλες χώρες. Όχι να κατακτήσουν 

ήθελαν…τι να πω τώρα; Ήθελαν να μπούνε μέσα, να εισχωρήσουνε βαθιά 

μέσα και να τους προκαλέσουνε ζημιά, ώστε αν μη μπορούνε να 

επιτίθονται άλλο οι Τούρκοι, να τους αφήσουν ελεύθερους. 

Σ: Ποιους; 

Μ: Τους Έλληνες. 

Σ: Τους Έλληνες στη Σμύρνη; 

Μ: Τους Έλληνες που ήταν σκλαβωμένοι, γιατί δε θυμάμαι λεπτομέρειες 

περισσότερο. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Εδώ είναι η τρίτη φωτογραφία, μήπως μπορείς να μου πεις αν 

αναγνωρίζεις τη φωτογραφία, αν έχεις δει άλλες σχετικές; 

Μ: Ε πρώτα από όλα φαίνεται ότι είναι σε μέρη έτσι, σε μια ατμόσφαιρα 

πολέμου και από ότι βλέπω από τους καπνούς νομίζω ότι είναι πάλι από 

τη Σμύρνη που την καίγανε οι Τούρκοι. 

Σ: Ναι και αυτή η επόμενη φωτογραφία είναι ίδια με την προηγούμενη απλά 

έχει το πλοίο μπροστά. 

Μ: Που φεύγανε οι Έλληνες. 

Σ: Μήπως έχεις δει κι άλλες φωτογραφίες από τη Σμύρνη να καίγεται; 

Μ: Τώρα τελευταία όχι, μπορεί τα πέρυσι… 

Σ: Αλλά τη ξέρεις σαν εικόνα έχεις ακουστά το γεγονός; 

Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι ποιο γεγονός ήταν η αφορμή για να γίνει ο πόλεμος, να 

φύγουν και να καταστραφεί η Σμύρνη; 

Μ: Νομίζω αυτό είχε το…από τότε που ήταν ακόμα οι Έλληνες από το 1821 

και μετά ένα διάστημα σταμάτησαν οι διαμάχες και μετά… 
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Σ: Δηλαδή είχε γίνει επανάσταση το ’21 και στη Σμύρνη; 

Μ: Όχι θέλω να πω πως το 1821 είχε γίνει ο πόλεμος και οι Έλληνες πήρανε 

τα εδάφη που θέλανε. 

Σ: Και τη Σμύρνη μαζί; Και τα παράλια τα είχαν πάρει τότε; 

Μ: Τα παράλια όχι, αλλά φτιάξανε ξεχωριστό κράτος την Ελλάδα με τα νησιά 

του αιγαίου. Μετά…τα παράλια όμως δεν τα είχαμε πάρει, μετά από 

χρόνια, είναι λίγο μπερδεμένα –το έχουμε μάθει μέρες- μετά από χρόνια 

κάνανε μια συνθήκη, η οποία οι Έλληνες, πήρανε για μικρό χρονικό 

διάστημα τη Σμύρνη και μετά έγιναν μια συνθήκη την οποία την πήρανε οι 

Τούρκοι.  

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Εδώ είναι η τρίτη φωτογραφία.  

Μ: Εδώ είναι σπίτια. 

Σ: Ναι. 

Μ: Πόλεμος ήτανε; 

Σ: Ναι. Που καίγονται. Μήπως ξέρεις καμιά πόλη που κάηκε εκεί πέρα; 

Μ: Πόλη; Πόλη δε ξέρω. 

Σ: Δεν ξέρεις καμία πόλη, η οποία να κάηκε ας πούμε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Μήπως σου θυμίζει αυτή η φωτογραφία κάτι; Κάποια πόλη που κάηκε; 

Καταστράφηκε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δε θυμάσαι ε;  

Μ: Όχι. 

Σ: Οι πόντιοι όταν φεύγανε, φεύγανε ας πούμε ειρηνικά; Τους διώξανε; Τι 

έγινε; 

Μ: Κάνανε μια συμφωνία νομίζω με τους Τούρκους ότι θα πάνε οι πόντιοι 

εδώ πέρα σε εμάς… 

Σ: Ναι. 

Μ: …στην Ελλάδα και οι Τούρκοι θα μείνουν εκεί πέρα στον Πόντο. Άρα τους 

έδιωξαν… 

Σ: Τους πόντιους. Άρα δεν έγινε κάποιος πόλεμος πριν τους διώξουνε; Δεν 

υπήρχε ελληνικός στρατός εκεί; 

Μ: Ποντιακός δεν υπήρχε. Ελληνικός δεν ξέρω. 
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Σ: Δε θυμάσαι δηλαδή; 

Μ: Έχω διαβάσει κάποια βιβλία για τον Πόντο. 

Σ: Ωραία θα τα δούμε μετά τα βιβλία. 

Μ: Δεν τα έχω μαζί μου αλλά μπορώ να τα φέρω. 

Σ: Όχι δε χρειάζεται να μου φέρεις βιβλίο, απλά θα σε ρωτήσω αν διάβασες 

και άλλα βιβλία. 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να δούμε τις επόμενες εικόνες. Τρίτη εικόνα και η 

τέταρτη που είναι παρόμοια. Δείχνει μια πόλη να καίγεται. Μήπως ξέρεις 

ποια πόλη είναι αυτή; 

Μ: Μ… 

Σ: Ποια πόλη κάηκε; 

Μ: Δε θυμάμαι ακριβώς αλλά μήπως ήταν η Κωνσταντινούπολη; Όχι ε; 

Σ: Για ποιο λόγο λες ότι ήταν η Κωνσταντινούπολη; 

Μ: Γιατί είχε γίνει κάποιος πόλεμος εκεί και, ίσως επειδή οι Τούρκοι ήθελαν να 

κατακτήσουν την Κωνσταντινούπολη, έκαψαν τα σπίτια, τα ελληνικά σπίτια 

και αναγκάστηκαν οι Έλληνες να φύγουν. 

Σ: Εντάξει. Δεν ξέρεις καμιά άλλη πόλη στη Μικρά Ασία που κάηκε; 

Μ: (…) 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών ποντιακής και 

μικρασιατικής καταγωγής 

   

Τρεις μαθήτριες αναγνώρισαν στις εικόνες αυτές τον εμπρησμό της 

Σμύρνης. Μία από αυτές τις μαθήτριες αν και αναγνώρισε τον εμπρησμό της 

Σμύρνης, δε μπόρεσε να ανακαλέσει στη μνήμη της το πώς και γιατί κάηκε, αν 

και σύμφωνα με τα λεγόμενα της η «καταστροφή της Σμύρνης» αποτέλεσε 

αντικείμενο έρευνας της για σχολική εργασία. Μία άλλη από αυτές τις 

μαθήτριες απέδωσε τον εμπρησμό της Σμύρνης στην ήττα των Ελλήνων, 

λόγω της πορείας τους στο εσωτερικό της Τουρκίας, από τους Τούρκους, που 

την έκαψαν για να διώξουν τους πρώτους. Όταν η μαθήτρια ρωτήθηκε γιατί οι 

Έλληνες προχώρησαν στο εσωτερικό της Τουρκίας, ενώ ξεκίνησε να 

απαντήσει για να κατακτήσουν και άλλες χώρες, αυτολογοκρίθηκε και 
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απάντησε για να σταματήσουν οι Τούρκοι να επιτίθενται στους 

«σκλαβωμένους» Έλληνες, τους οποίους όμως δεν μπόρεσε να 

προσδιορίσει. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όταν ρωτήθηκε η μαθήτρια 

αυτή το ποιοι Έλληνες συμμετείχαν στον πόλεμο αυτό, οι Έλληνες της 

Σμύρνης ή του ελληνικού κράτους, δεν μπόρεσε να απαντήσει και έκανε 

εκείνη τη στιγμή υποθέσεις για  την ταυτότητα τους. Η τρίτη μαθήτρια που 

αναγνώρισε τον εμπρησμό της Σμύρνης, στις εικόνες αυτές, τον απέδωσε 

στους Τούρκους που νίκησαν έναν πόλεμο με τους Έλληνες. Όταν όμως 

ερωτήθηκε, τι προκάλεσε τον πόλεμο αυτό, απάντησε αόριστα για δύο 

συνθήκες, η πρώτη που έδινε στην Ελλάδα (πιθανόν να εννοούσε τη συνθήκη 

των Σεβρών) τα παράλια της Μικράς Ασίας και η δεύτερη που τα έδινε στην 

Τουρκία (πιθανόν να εννοούσε τη συνθήκη των Μουδανιών).  

Ο εμπρησμός της Σμύρνης προφανώς δεν εντυπώθηκε στη μνήμη των 

δύο άλλων μαθητριών.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της τρίτης και 

τέταρτης εικόνας από τους μαθητές αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Για να δούμε την τρίτη και την τέταρτη φωτογραφία που είναι παρόμοιες. 

Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Ένα τραίνο. 

Σ: Δεν είναι τραίνο. Όλα τα παιδάκια τραίνο το λέτε γιατί; 

Μ: Επειδή φαίνονται μαυρίλες από πάνω. 

Σ: Για αυτό εε; 

Μ: Και αυτό φαίνεται σα βαγόνι. Ενώ είναι σπίτια; 

Σ: Σπίτια, τι κάνουν αυτά τα σπίτια; 

Μ: Καίγονται. 

Σ: Κοίτα και εδώ πέρα φαίνεται. Να και ένα πλοίο που φεύγει. Μήπως 

θυμάσαι κάποια πόλη που καταστράφηκε, κάηκε στη Μικρά Ασία; 

Μ: Κοντά όμως όχι μέσα. 

Σ: Εεε τι εννοείς όταν λες εσύ Μικρά Ασία; Τι σου έρχεται στο μυαλό; Καμιά 

πόλη, περιοχή, τι πιστεύεις ότι είναι; 

Μ: Εγώ θυμάμαι ένα…που είχε πάρει κάποια πόλη φωτιά, αλλά δε θυμάμαι 

πως τη λένε τώρα. 
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Σ: Πώς είχε πάρει εκείνη η πόλη φωτιά; Δε θυμάσαι εε; Είχε καμιά σχέση με 

εκείνους που φύγανε; 

Μ: Δε ξέρω πρέπει να μπήκαν εκεί οι Τούρκοι νομίζω, και τους έκαψαν τα 

σπίτια τους νομίζω. 

Σ: Αυτό το θυμάσαι ή απλά το υποθέτεις; 

Μ: Το υποθέτω. 

Σ: Τι σε κάνει να το πιστεύεις; 

Μ: Ποιος άλλος θα έβαζε φωτιά άλλος; 

Σ: Άρα η Μικρά Ασία είναι κάπου στην Τουρκία σήμερα εε;  

Μ: Κοντά πάντως όχι. 

Σ: Άρα εσύ πιστεύεις ότι τους διώξανε και κάψανε μια πόλη. Ποια πόλη; 

Έχεις ακούσει πουθενά για κάποια πόλη που καταστράφηκε που έκαψαν 

οι Τούρκοι;  

Μ: (…)  

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Ναι; Εδώ είναι η τρίτη και η τέταρτη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Σπίτια να έχουν πάρει φωτιά. 

Σ: Και εδώ; Στην τέταρτη φωτογραφία. Το ίδιο ε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια πόλη, η οποία να καταστράφηκε, να κάηκε. Και 

αυτή είναι στην περιοχή της Μικράς Ασίας. 

Μ: Και αυτή;  

Σ: Ναι. Πώς τη λέγανε αυτήν την πόλη ξέρεις; 

Μ: Ξέρω εγώ; Δεν ξέρω. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Μήπως θυμάσαι, στη Μικρά Ασία… Κοίτα την τρίτη και τέταρτη 

φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Νομίζω η Σμύρνη είναι. 

Σ: Τι έγινε η Σμύρνη; 

Μ: Εε, την έκαψαν οι Τούρκοι. 

Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Γιατί ε, οι Έλληνες ήθελαν να προχωρήσουν κι άλλο, αλλά οι Τούρκοι δεν 

ε, τους άφησαν και μετά τους διώξανε. 

Σ: Και ε, αυτό είναι που κάηκε η Σμύρνη, ε; 
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Μ: Ναι. Το ολοκαύτωμα. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Δεν ξέρεις ε; Τώρα θα σου δείξω την 3η και την 4η φωτογραφία, οι οποίες 

είναι παρόμοιες. Τι μπορείς να δεις εδώ; Είναι πολύ παλιές γι΄ αυτό 

φαίνονται έτσι άσπρες.  

Μ: Καίγονται σπίτια.  

Σ: Ναι, μήπως θυμάσαι κάποια φωτιά, κάποια καταστροφή η οποία να έγινε 

στη Μ. Ασία; Έχεις ακούσει τίποτα; Κάποια πόλη;  

Μ: (…) 

Σ: Δε σου έρχεται στο μυαλό ε; Δε θυμάσαι κάποια πόλη η οποία να 

καταστράφηκε ε; Δε θυμάσαι τι έγινε τότε για ποιο λόγο ήρθαν; 

Μ: (…) 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Δεν ξέρεις; Λοιπόν να δούμε την τρίτη και την τέταρτη φωτογραφία και 

τελειώσαμε με αυτό το γεγονός. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Ε τρένο. 

Σ: Δεν είναι τρένο. Κοίτα είναι σπίτια τα οποία καίγονται; Έχεις δει άλλη τέτοια 

φωτογραφία με σπίτια που καίγονται; 

Μ: Ε στην τηλεόραση έχω δει καμία φορά. 

Σ: Ε μήπως θυμάσαι από που ήτανε; Από την καταστροφή μιας πόλης είναι. 

Μ: Τα παλιά χρόνια. 

Σ: Ποια πόλη ήταν αυτή που καταστράφηκε; 

Μ: Μμ 

Σ: Θυμάσαι πως τη λέγανε; Μήπως έχεις ακούσει τραγούδια; 

Μ: (…) 

Σ: Δεν ξέρεις; Λοιπόν για τους Μικρασιάτες και για τους πόντιους δεν έχεις 

ακούσει τίποτα; Δεν το κάνατε στην ιστορία; 

Μ: Δεν το θυμάμαι. 

Σ: Δεν το θυμάσαι;  

Μ: Όχι. 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών αλβανικής καταγωγής 

 

Ένας μαθητής μόνο αναγνώρισε στη φωτογραφία το συγκεκριμένο 

ιστορικό γεγονός του εμπρησμού της πόλης της Σμύρνης. Ο μαθητής αυτός 
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υποστήριξε ότι την πόλη την έκαψαν οι Τούρκοι αφού νίκησαν τους Έλληνες, 

που ήθελαν να προχωρήσουν ως τα βάθη της Τουρκίας, εντύπωση προκαλεί 

το γεγονός ότι στη μνήμη του μαθητή το γεγονός αυτός εγγράφηκε ως 

«ολοκαύτωμα». 

 Ένας άλλος μαθητής υποστήριξε ότι θυμόταν τον εμπρησμό μιας πόλης 

στη Μικρά Ασία, αλλά δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί το όνομα της. Εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός ότι απέδωσε την ευθύνη στους Τούρκους και όταν 

ερωτήθηκε αν αυτό το γνωρίζει ή το υποθέτει, απάντησε ότι το υποθέτει και 

μάλιστα όταν ερωτήθηκε για ποιο λόγο δήλωσε: «Ποιος άλλος θα έβαζε φωτιά 

άλλος;». Σε αυτό το σημείο φάνηκε ότι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις που 

«αφομοίωσε» ο μαθητής αυτός, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα 

μας του, υποδείκνυαν ότι οι Τούρκοι θα ήταν οι πλέον πιθανοί δράστες. 

Επιπλέον ο μαθητής αυτός αν και είχε κάποιες ιστορικές μνήμες για τα 

γεγονότα της «Μικρασιατικής Καταστροφής» δεν είχε σαφή εικόνα για το που 

βρίσκεται η Μικρά Ασία.  

Οι υπόλοιποι τρεις μαθητές που δεν αναγνώρισαν το πλαίσιο και τα 

γεγονότα της τρίτης και της τέταρτης εικόνας δεν είχαν επίσης αναγνωρίσει το 

ιστορικό πλαίσιο και τα γεγονότα στις δύο προηγούμενες εικόνες.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της δεύτερης 

εικόνας από τις μαθήτριες αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Είδαμε την πρώτη και τη δεύτερη φωτογραφία. Τώρα ας δούμε την τρίτη 

και την τέταρτη. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Όταν κάηκε η Σμύρνη. 

Σ: Και ποιος την έκαψε τη Σμύρνη; 

Μ: Ο βασιλιάς των Τούρκων.  

Σ: Γιατί την έκαψε; 

Μ: Γιατί ήθελε να διώξει τους Έλληνες από εκεί πέρα. 

 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Όχι δεν έχεις ακούσει. Τώρα θα σου δείξω τι δείχνει η 4η φωτογραφία, 

εντάξει; Τι βλέπεις εδώ; Είναι παρόμοιο. Μπορείς να ξεχωρίσεις γιατί είναι; 

Μ: Είναι από αλλού.  
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Σ: Από πού το κατάλαβες; Τι έχει; Καπνό, όπλα, εκδίκηση, τι έχει; 

Μ: Καπνό.  

Σ: Άρα καίγονται τα σπίτια αυτά ε;  

Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια καταστροφή; Η οποία έμεινε στην ιστορία;     

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Τώρα θα σου δείξω και την 3η και 4η φωτογραφία, οι οποίες μοιάζουνε, 

και είναι γνωστές φωτογραφίες. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Ένα τρένο.  

Σ: Δεν είναι τρένο. 

Μ: Σπίτια. Απ΄ τον πόλεμο.  

Σ: Τι κάνουν αυτά τα σπίτια;  

Μ: Καίγονται.  

Σ: Και στην κάτω φωτογραφία πάλι δεν καίγονται; Και χει και το πλοίο να 

φεύγει. Μήπως θυμάσαι κάποια πόλη στην ελληνική ιστορία, η οποία να 

λέμε ότι κάηκε, καταστράφηκε;  

Μ: Κωνσταντινούπολη;  

Σ: Πρόσφατα. Που έχει μείνει η φράση, η καταστροφή της τάδε πόλης. Δεν 

έχεις ακούσει δηλαδή τίποτα για Μικρασιάτες, Πόντο.  

Μ: Ναι έχω ακούσει.  

Σ: Τι έχεις ακούσει;  

Μ: Από την Πέλλα;  

Σ: Από την Πέλλα;  Δεν θυμάσαι πια πόλη είναι αυτή, ή σε ποια περιοχή 

ζούσανε αυτοί οι Έλληνες. Από που τους διώξανε. Απ΄ τη Μικρά Ασία που 

είπαμε. 

Μ: Η Μικρά Ασία είναι κάπου κοντά στην Τουρκία. 

Σ: Ναι. 

Μ: Στη Θράκη, κοντά εκεί.  

Σ: Δεν έχεις ακούσει τι έγινε μ’ αυτούς ε; Δε πειράζει. Ας το αφήσουμε αυτό. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Ε τώρα αυτές τις δύο φωτογραφίες. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Εδώ έχει ε…και τα δύο είναι από μια πόλη; 

Σ: Ναι. 
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Μ: Αυτό είναι φωτιά; 

Σ: Ναι. 

Μ: Ε όταν κάηκε η Σμύρνη.  

Σ: Και τι έγινε τότε σε εκείνη την πόλη; 

Μ: Όπως είπα και πριν γέμισε πρόσφυγες και βάλανε φωτιά. 

Σ: Ποιοι βάλανε φωτιά; 

Μ: Οι Τούρκοι. 

Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Για να κατα… για να εκδικηθούν… 

Σ: Πάντως όχι για καλό. 

Μ: Ναι. 

Σ: Και μετά τι έγινε; Μείνανε εκεί οι πρόσφυγες; 

Μ: Οι πρόσφυγες ναι. 

Σ: Μείνανε στη Σμύρνη δηλαδή; 

Μ: Όχι…μ…νομίζω πως μείνανε οι πρόσφυγες…όχι δε θα έφευγαν… 

Σ: Αυτοί φεύγανε που πηγαίνανε; Εδώ; 

Μ: Εδώ πηγαίνανε στη Σμύρνη. 

Σ: Δηλαδή η Σμύρνη που είναι τώρα; 

Μ: Δίπλα στην Τουρκία. 

Σ: Δίπλα στην Τουρκία ή μέσα στην Τουρκία; 

Μ: Εμ…μέσα…όχι ακριβώς μέσα. 

Σ: Δηλαδή τι είναι; Χώρα μόνη της; 

Μ: Παλιά ήταν των Ελλήνων τώρα είναι της Τουρκίας. 

Σ: Και οι πρόσφυγες αυτοί που πήγανε οι Έλληνες; 

Μ: Μ…ήρθαν στην Ελλάδα  πήραν το πλοίο και ήρθαν στην Ελλάδα, επειδή 

τους έδιωξαν οι Τούρκοι. Και κράτησαν μόνο τους πρόσφυγες αυτούς. 

Αυτό. 

Σ: Θες να το ξαναπάρουμε από την αρχή; 

Μ: Ναι. 

Σ: Έγινε ένας πόλεμος. Ποιοι πολέμησαν; 

Μ: Οι Τούρκοι με τους Έλληνες. 

Σ: Ναι. Ποιος νίκησε; 

Μ: Οι Τούρκοι. 

Σ: Και τι έγινε; 
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Μ: Έκαψαν τη Σμύρνη, έδιωξαν…τους Έλληνες, όχι; 

Σ: Εσύ τα ξέρεις άμα είναι να τα πω εγώ; 

Μ: Μπορεί να μην ήμουν σε αυτό το μάθημα, για αυτό δεν τα θυμάμαι. 

Σ: Για αυτό δεν τα έχεις μάθει ε; Αλλά ξέρεις ότι έκαψαν τη Σμύρνη και ότι είχε 

πρόσφυγες. 

Μ: Το 1922. 

Σ: Το ’22. Εντάξει αρκούν αυτά. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών αλβανικής καταγωγής 

 

Από τις τέσσερις μαθήτριες που ερωτήθηκαν, οι δύο αναγνώρισαν στις 

εικόνες τον εμπρησμό της Σμύρνης. Και οι δύο μαθήτριες απέδωσαν τον 

εμπρησμό σε αντίποινα των Τούρκων προς τους ηττημένους Έλληνες. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η τελευταία μαθήτρια αν και θυμότανε ότι 

στη Σμύρνη είχαν καταλύσει πρόσφυγες εξαιτίας του πολέμου δεν ήτανε 

σίγουρη για το αν αυτοί τελικά έφυγαν από εκεί, επίσης δεν είχε σαφή εικόνα 

για την τοποθεσία της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας εν γένει. Οι δύο 

μαθήτριες που δεν αναγνώρισαν το γεγονός των εικόνων επίσης δεν είχαν 

επίσης αναγνωρίσει τα γεγονότα και το ιστορικό πλαίσιο των δύο 

προηγούμενων εικόνων.  

 

Συμπεράσματα από το σύνολο των συνεντεύξεων σχετικά με τις μνήμες 

των μαθητών και των μαθητριών που προκύπτουν από την ανάλυση 

της τρίτης και τέταρτης εικόνας 

 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών και των μαθητριών 

προκύπτει ότι ο εμπρησμός της πόλης της Σμύρνης έχει εντυπωθεί στη μνήμη 

της πλειονότητας των μαθητών και μαθητριών παρά τη «συναισθηματική 

εμπλοκή» τους με το γεγονός λόγω της καταγωγής τους.  

Οι μνήμες των μαθητών και μαθητριών, όμως, κυμαίνονται όσον αφορά 

την αιτιολόγηση του γεγονότος. Πολλές από τις συνεντεύξεις δίνουν την 

εντύπωση ότι ο ερωτώμενος ή η ερωτώμενη δεν έχουν συγκρατήσει στη 

μνήμη του τις αιτίες του εμπρησμού αλλά ότι «συγκροτούν», βάσει των 

κοινωνικών τους αναπαραστάσεων και των υπόλοιπων ιστορικών γεγονότων 
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που έχουν συγκρατήσει στη μνήμη τους, πιθανές εξηγήσεις εκείνη τη στιγμή. 

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του μαθητή αλβανικής καταγωγής στην 

ερώτηση γιατί υπέθεσε ότι οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά; «Ποιος άλλος;», όπως 

και η δήλωση της μαθήτριας του τυχαίου δείγματος που δεν είχε μνήμες από 

τα γεγονότα της «Μικρασιατικής Καταστροφής» ότι οι Έλληνες «ήθελαν μόνο 

την πατρίδα τους, να μην πολεμήσουν να κάνουν ειρήνη» για τη φύση των 

κοινωνικών αυτών αναπαραστάσεων.  

 Οι περισσότερες αιτιολογήσεις του εμπρησμού της Σμύρνης από τους 

Τούρκους, αναφέρονταν είτε μόνο στη συνθήκη των Σεβρών, είτε και στη 

συνθήκη των Σεβρών και αυτή των Μουδανιών, είτε σε μια αόριστη ήττα των 

Ελλήνων στον πόλεμο, είτε στην αιφνίδια επίθεση των Τούρκων σε προαιώνια 

ελληνικά εδάφη, είτε τέλος στην πορεία του ελληνικού στρατού στα βάθη της 

Μικράς Ασίας.  

Από όλα τα παραπάνω μπορούμε να υποθέσουμε ότι στη μνήμη των 

μαθητών και των μαθητριών τα γεγονότα της «Μικρασιατικής Καταστροφής» 

έχουν υποστεί, σύμφωνα με τη θεωρία του Bartlett, τις διαδικασίες της 

σύντμησης και της απλοποίησης και συνεπώς περιοριστεί στη μνήμη των 

συναισθηματικά φορτισμένων ιστορικών στιγμών του εμπρησμού της 

Σμύρνης και της προσφυγιάς του ελληνικού πληθυσμού. Όλα τα περαιτέρω 

ιστορικά γεγονότα ενυπάρχουν ως σχετικές με τις στιγμές αυτές αναμνήσεις 

στη μνήμη των μαθητών και των μαθητριών, αλλά η βαθύτερη σημασία και 

σχέση τους, ως ήσσονης σημασίας, δεν έχει συγκρατηθεί στη μνήμη τους. 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η μνήμη των μαθητών και μαθητριών 

έχει συγκρατήσει, βάσει συναισθηματικών και κοινωνικών κριτηρίων που 

φέρουν, διάφορες «εικόνες» των ιστορικών γεγονότων, οι οποίες έχουν, 

πλέον, συμβολική αξία,  αλλά είναι ασύνδετες στη μνήμη τους με το ευρύτερο 

ιστορικό πλαίσιο. 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

Η εικόνα αυτή απεικονίζει τις γυναίκες της Ηπείρου να πηγαίνουν τρόφιμα 

και εφόδια στον ελληνικό στρατό όταν αυτός πολεμούσε τον ιταλικό στα 

χιονισμένα βουνά της Πίνδου, στα σύνορα με την Αλβανία. Οι «γυναίκες 
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Ηπειρώτισσες» φαίνεται να αποτελούν προϊόν κοινωνικής συγκράτησης αφού 

η πράξη τους (τεκμηριωμένη ή όχι ιστορικά) δεν άλλαξε το ρου της ιστορίας 

αλλά απέκτησε συμβολική σημασία για το ελληνικό έθνος και μάλιστα η 

ανάμνηση της συμβάλει στην αφομοίωση του ιστορικού γεγονότος του 

ελληνοϊταλικού πολέμου στη συλλογική μνήμη.   

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πέμπτης 

εικόνας από το τυχαίο δείγμα μαθητών 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Τώρα αυτή η φωτογραφία  ελπίζω να σου είναι γνωστή. Τι σου θυμίζει; 

Μ: Τους Έλληνες να ανεβαίνουν στο βουνό να πολεμήσουν με τους Ιταλούς. 

Σ: Και αυτές εδώ οι κυρίες τι κάνουν; 

Μ: Τους πάνε τρόφιμα και εφόδια. 

Σ: Από που το ξέρεις αυτό ότι τους κουβαλούσαν οι κυρίες τρόφιμα και 

εφόδια;  

Μ: Από την ιστορία. 

Σ: Σας το λένε στην ιστορία κάνετε τραγούδια, ποιήματα; 

Μ: Ναι κάπως έτσι. Με που έπεσαν από τον γκρεμό κάτι κορίτσια. 

Σ: Αυτές ήτανε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Ποιες ήτανε εκείνες; 

Μ: (…) 

Σ: Είχαν σχέση αυτές με τους Ιταλούς, με τους Γερμανούς; 

Μ: Με τους Γερμανούς. 

Σ: Με τους Γερμανούς είχαν σχέση; Από τους Γερμανούς έτρεχαν να 

γλιτώσουνε; 

Μ: Όχι από τους Τούρκους. 

Σ: Αυτές ποιες ήτανε που πήγαιναν τα πολεμοφόδια επάνω; 

Μ: Γυναίκες. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Τώρα αυτή η εικόνα δε μπορεί κάτι θα σου θυμίζει. 

Μ: Αυτή μου θυμίζει τον πόλεμο που έγινε. 

Σ: Ποιον πόλεμο; 

Μ: Το 1940 με τους Ιταλούς. 
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Σ: Με τους Ιταλούς, μπράβο. Και από πού καταλαβαίνεις ότι ήτανε; 

Μ: Από τα τρόφιμα που, και οι γυναίκες που βοηθάνε. 

Σ: Μπράβο. Η έκτη φωτογραφία, αυτή είναι γνωστή αλλά… 

Μ: Αλλά; 

Σ: Με τους Γερμανούς ε; Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι με τους Γερμανούς 

και όχι με τους Ιταλούς; 

Μ: Γιατί πολεμήσαμε και με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν, τώρα θα δούμε την πέμπτη φωτογραφία. 

Μ: Εδώ βλέπω… ε που οι Έλληνες πήγαν στα αλβανικά βουνά. 

Σ: Ναι και; 

Μ: Ε και το 1900 το 1900… 

Σ: Και πότε έγινε αυτό; 

Μ: Το 1940 ; 

Σ: Και τι κάνανε στα αλβανικά βουνά; 

Μ: Πολεμούσαν με τους Ιταλούς. 

Σ: Και αυτές οι γυναίκες τι είναι; 

Μ: Έστελναν εφόδια στους άντρες. Τους βοηθούσαν. 

Σ: Το θυμάσαι αυτό με τις γυναίκες; Που το έχεις ακούσει ξανά; 

Μ: Στην ιστορία. 

Σ: Στην ιστορία ε; 

Μ: Ε ναι. 

Σ: Έχεις ακούσει τίποτα κανένα τραγούδι, κανένα βιβλίο, κανένα ποίημα 

σχετικό; 

Μ: Ε δε ε δε θυμάμαι. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Τώρα θα δούμε την πέμπτη φωτογραφία. Μήπως θυμάσαι; Μήπως έχεις 

ξαναδεί, έχεις ακούσει για αυτήν τη φωτογραφία; Τι βλέπεις καταρχήν; 

Μ: Γυναίκες που κουβαλάνε εφόδια.  

Σ: Και που έγινε αυτό; Πότε έγινε αυτό; 

Μ: Ε… 

Σ: Πότε κουβαλούσανε οι γυναίκες εφόδια και που τα πηγαίνανε; 

Μ: Στους στρατιώτες. 

Σ: Ποιους στρατιώτες; Ποιους πολεμούσανε αυτοί οι στρατιώτες; 
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Μ: Τους ι… 

Σ: Πολεμούσανε με κάποιους. Ποιους πολεμούσανε αυτοί; Ε; 

Μ: Με τους Τούρκους; Όχι. 

Σ: Τι στολές φοράνε οι στρατιώτες; Φοράνε στολές ας πούμε του ’21; Φοράνε 

στολές πιο πρόσφατες; 

Μ: Ε πιο πρόσφατες. 

Σ: Ποιους πολεμούσαν δηλαδή;  

Μ: Τους Ιταλούς. 

Σ: Πότε έγινε αυτό; 

Μ: Το 1940. Το 1940. 

Σ: Τότε έγινε; Ας δούμε την επόμενη φωτογραφία τώρα. Αυτές τις γυναίκες 

από πού τις ξέρεις; Πώς τις λέγανε; 

Μ: (…)  

Σ: Ε;  

Μ: (…)  

Σ: Δεν πειράζει. Όμως σου είναι γνωστή η φωτογραφία ε;  

Μ: (…) 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Εδώ τι βλέπεις; Είναι από άλλο γεγονός αυτή. 

Μ: Δεν ξέρω. 

Σ: Τι βλέπεις; Εδώ στο κέντρο; 

Μ: Βλέπω να κάνουν πόλεμο κάτι τέτοιο. 

Σ: Οι γυναίκες εκεί τι κάνουνε; 

Μ: Φεύγουν. 

Σ: Τι κάνουνε; 

Μ: Φεύγουνε; 

Σ: Φεύγουνε ή κουβαλούν…τι κουβαλάνε μαζί τους; 

Μ: Πράγματα. 

Σ: Τι πράγματα; Έχεις δει άλλες φωτογραφίες με γυναίκες να κουβαλάνε 

πράγματα πάνω στο βουνό και να γίνεται πόλεμος; Κοίτα εδώ έχει 

φαντάρους έχει… 

Μ: Μήπως φεύγουνε;  

Σ: Που πάνε; 

Μ: Μακριά. 
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Σ: Για να δούμε εδώ είναι οι γυναίκες που κουβαλάνε κιβώτια που γράφουνε 

Ε.Σ. πάνω, ελληνικός στρατός, και ακολουθούν το μονοπάτι και εδώ πάνε 

στη μάχη έχει εκρήξεις, φαντάρους. Άρα οι γυναίκες πάνε στη μάχη. Τι 

μπορεί να κάνουν εκεί; 

Μ: Πάνε φαγητά; 

Σ: Σε ποιους;  

Μ: Στους Έλληνες στρατιώτες. 

Σ: Έχεις δει άλλη φωτογραφία με γυναίκες να πηγαίνουν φαγητά στους 

άντρες τους; Έχεις ακούσει τραγούδια τίποτα; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δε σου είναι γνωστή η εικόνα; 

Μ: Τσου. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών του τυχαίου δείγματος 

 

Τέσσερις μαθητές αναγνώρισαν στις γυναίκες της εικόνας τις «γυναίκες 

Ηπειρώτισσες» που πήγαιναν εφόδια και τρόφιμα στον ελληνικό στρατό κατά 

τη διάρκεια του πολέμου με την Ιταλία. Ένας από τους τέσσερις μαθητές, 

μάλιστα, φαίνεται να ταύτισε στη μνήμη του τις «γυναίκες της Ηπείρου» με τις 

«γυναίκες του Ζαλόγγου», γυναίκες που η πράξη τους (τεκμηριωμένη ιστορικά 

ή όχι) απέκτησε πάλι συμβολική σημασία για το έθνος. Ένας άλλος μαθητής 

ανακάλεσε στη μνήμη του τα αλβανικά βουνά, ως τον τόπο όπου έλαβε χώρα 

το γεγονός. Επιπλέον ενώ αναγνώρισε στην εικόνα ότι οι γυναίκες αυτές 

πήγαιναν εφόδια στους άντρες στρατιώτες, η γνώση αυτή φαίνεται ότι ήταν 

αποπλαισιωμένη, αφού δε μπορούσε να ανακαλέσει το ιστορικό πλαίσιο, 

δηλαδή σε ποιον πόλεμο συνέβη αυτό. Από τους τέσσερις μαθητές που 

αναγνώρισαν τα πρόσωπα και τις πράξεις που αποδίδονται στην εικόνα, οι 

δύο ανέφεραν ως φορέα της μνήμης αυτής το μάθημα της Ιστορίας και ένας 

από αυτούς και τις σχολικές εορτές.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πέμπτης 

εικόνας από τις μαθήτριες του τυχαίου δείγματος 

Συνέντευξη πρώτη 
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Σ: Δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν πειράζει. Λοιπόν για να δούμε αυτήν εδώ 

τη φωτογραφία, την πέμπτη τη φωτογραφία. Αυτή την έχεις δει πουθενά 

αλλού; Σου θυμίζει κάτι; 

Μ: Από το μοφτη (πιθανόν να εννοούσε το Μωυσή και το πέρασμα από τη 

νεκρά θάλασσα) .  

Σ: Από ποιο; 

Μ: Από το μοφτη,  

Σ: Τι είναι  το μοφτή; 

Μ: Που πήρανε για να μη περάσουν στην Αίγυπτο. 

Σ: Που φύγανε για να μη; 

Μ: Μη γίνουν σκλάβοι.  

Σ: Εδώ πέρα βλέπουμε γυναίκες οι οποίες κουβαλάνε πολεμοφόδια πάνω 

στο βουνό, και εδώ πέρα την ελληνική σημαία και φαντάρους με τα όπλα. 

Θυμάσαι κανένα γεγονός στην ιστορία που να είναι σχετικό; Πότε οι 

γυναίκες πήγαιναν πολεμοφόδια πάνω στο βουνό; 

Μ: Αυτοί είναι οι…Θυμάμαι μόνο λίγο, που ήταν πεταμένοι στους βράχους οι 

άνθρωποι και οι άλλοι, και οι άλλοι είχαν όπλα και ήθελαν να το σκάσουν 

και τους σκότωσε, αλλά δε μπορούν γιατί ήτανε πάνω σε ένα βουνό. 

Σ: Αυτοί πάνε να το σκάσουν ή πάνε να πολεμήσουνε; 

Μ: Όχι αυτοί πάνε να φύγουν να το σκάσουν, αυτοί τους θέλουνε να γίνουνε 

σκλάβοι τους και δε θέλουνε, θέλει αυτός πόλεμο, αυτοί όχι, θέλουν μόνο 

το ψωμί τους. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Όχι αυτή η φωτογραφία, η πέμπτη είναι από αλλού. 

Μ: Α όταν πολεμούσανε οι Έλληνες στα αλβανικά βουνά με τους Ιταλούς οι 

γυναίκες φτιάχνανε διάφορα εφόδια και τα πηγαίνανε στα βουνά στους 

Έλληνες. 

Σ: Στα αλβανικά βουνά; 

Μ: Ναι. 

Σ: Ε αυτή την έχεις, ε είναι γνωστή την έχεις ξαναδεί και αλλού σε 

παραλλαγές ας πούμε; 

Μ: Ναι κάπως αλλιώς. 

Συνέντευξη τρίτη 
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Σ: Λοιπόν εδώ είναι η πέμπτη φωτογραφία. Μήπως θυμάσαι κάτι; Σου θυμίζει 

κάτι από κάποια γιορτή ας πούμε του σχολείου; Από κάποιο γεγονός; 

Μ: Κάτι θυμάμαι. 

Σ: Για πες. 

Μ: Είναι που…που κάνουμε γιορτή επειδή… 

Σ: Επειδή; 

Μ: Είναι… 

Σ: Αυτές οι γυναίκες που πάνε τα πράγματα; 

Μ: Στους…στους φτω… στους φτωχούς. 

Σ: Κοίτα κρατάνε όπλα, εδώ πράγματα. 

Μ: Πάνε να πολεμήσουν. 

Σ: Ναι πότε πηγαίνανε οι γυναίκες στον πόλεμο πράγματα; 

Μ: Ε…ε… 

Σ: Ε; Δεν έχεις ακούσει για κάποιες γυναίκες, οι οποίες ήταν πολύ γενναίες 

και πηγαίνανε πράγματα στον πόλεμο στους άντρες, που πολεμούσανε; 

Μ: Έχω. 

Σ: Ποιες γυναίκες ήταν αυτές; Πώς τις λέγανε; 

Μ: Ε…οι σουλιώ… 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν τώρα θα δούμε την πέμπτη φωτογραφία. Αυτή είναι από άλλο 

γεγονός. Τι βλέπεις; 

Μ: Βλέπω μερικούς μετανάστες. 

Σ: Δεν είναι μετανάστες, είναι στρατιώτες και έχει γυναίκες, που κουβαλούνε 

πράγματα σε ένα βουνό. Κοίτα εδώ πάνω γίνεται μάχη. Έχει και σημαίες 

ελληνικές. 

Μ: Αχ ναι. Μπορεί να είναι η μάχη του ’21. 

Σ: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι μπορεί να είναι η μάχη του ’21; 

Μ: Γιατί ήτανε πάρα πολύ, πάρα πολύ, ήτανε πάρα πολύ μεγάλη μάχη και ε… 

Σ: Φοράνε αυτοί οι στρατιώτες ρούχα του ’21; Έχουν όπλα του ’21; 

Μ: Όχι. 

Σ: Τι φοράνε; 

Μ: Ε ρούχα στρατιωτικά. 

Σ: Τότε το ’21 φορούσαν ρούχα στρατιωτικά; 

Μ: Όχι. 
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Σ: Από ποιον πόλεμο μπορεί να είναι αυτοί οι στρατιώτες; 

Μ: Τον παγκόσμιο πόλεμο. 

Σ: Ποιον παγκόσμιο πόλεμο από τους δύο; 

Μ: Το δεύτερο; 

Σ: Ποιους πολεμούσαμε στο Δευτερο Παγκόσμιο Πόλεμο; 

Μ: Δε…δε… 

Σ: Δε θυμάσαι; 

Μ: Όχι. Τους…τους… Το πρώτο θυμάμαι. 

Σ: Στον πρώτο ποιους πολεμούσαμε; 

Μ: Πολεμούσανε μαζί… τους γερμανούς, οι Έλληνες τους γερμανούς. 

Σ: Στο δεύτερο που το γιορτάζουμε κιόλας; 

Μ: Ιταλούς! 

Σ: Θυμάσαι τότε οι γυναίκες αυτές τι μπορεί να κάνανε; Έχεις ξαναδεί τέτοια 

φωτογραφία με γυναίκες; Έχεις ακούσει κανένα τραγούδι; Κανένα ποίημα; 

Μ: Ναι. 

Σ: Για πες. 

Μ: Ε έχει…μήπως ε τους καίγανε τα σπίτια. 

Σ: Ποιανών; 

Μ: Των Ελλήνων. 

Σ: Και φεύγανε; 

Μ: Ναι και παίρνανε τα παιδιά. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Λοιπόν τώρα θα δούμε την πέμπτη φωτογραφία, που είναι από άλλο 

γεγονός. Μπορείς να μου πεις τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Ναι. Βλέπω μερικές κυρίες, που φορ…που παίρνουνε μαζί τους κουτιά και 

τα πηγαίνουνε στο βουνό επάνω για να πολεμήσουνε. Τα πηγαίνουνε με 

διάφορους τρόπους. 

Σ: Σε ποιον πόλεμο μπορεί να είναι οι κυρίες; 

Μ: Τότε που ήτανε με τους Ιταλούς στα σύνορα με την Αλβανία. 

Σ: Μήπως θυμάσαι Πώς τις λέγανε αυτές τις κυρίες; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δεν είχανε  κάποιο όνομα από την περιοχή που μένανε; 

Μ: Οι σουλιώτισσες;  
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Σ: Λοιπόν μήπως θυμάσαι που γινότανε ο πόλεμος με τους Ιταλούς; Σε ποια 

περιοχή;  

Μ: Ε…στα βουνά της Αλβανίας. 

Σ: Ναι. Για ποιο λόγο έγινε στα βουνά της Αλβανίας; 

Μ: Επειδή οι Έλληνες δεν τους άφησαν να περάσουνε στην Ελλάδα. 

Σ: Τους Ιταλούς; 

Μ: Ναι. 

Σ: Δηλαδή οι Αλβανοί τι ήτανε; Ήτανε σύμμαχοι; Ήτανε κατακτημένοι από 

τους Ιταλούς; 

Μ: Μάλλον ήτανε κατακτημένοι.  

Σ: Ε είχε δει κι άλλες εικόνες με αυτές τις κυρίες να ανεβάζουνε πράγματα; 

Έχεις ακούσει κάποιο ποίημα; 

Μ: Όχι απλώς εμ έχω, μου έχουν πει οι γονείς μου, ότι έχω το όνομα του 

προπάππου που είχε πάει εκεί πέρα στον πόλεμο. 

Σ: Με τους Ιταλούς; Μήπως θυμάσαι τι έγινε σε αυτόν τον πόλεμο; Αν 

νικήσαμε; Αν χάσαμε; 

Μ: Δε θυμάμαι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών του τυχαίου δείγματος 

 

Δύο μαθήτριες αναγνώρισαν στην εικόνα αυτή τις γυναίκες που πήγαιναν 

εφόδια και τρόφιμα στον ελληνικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου με 

την Ιταλία, ενώ και οι δύο ανακάλεσαν  από τη μνήμη τους τον τόπο, δηλαδή 

τα αλβανικά βουνά. Μία από τις μαθήτριες αυτές, όταν ερωτήθηκε για το ρόλο 

της Αλβανίας στον πόλεμο αυτό, απάντησε υποθέτοντας λογικά (δηλαδή 

αξιοποιώντας τις κοινωνικές της αναπαραστάσεις) ότι το πιθανότερο να είχαν 

κατακτηθεί από την Ιταλία. Η μαθήτρια αυτή υπέδειξε ως φορέα της μνήμης 

του γεγονότος του ελληνοϊταλικού πολέμου το όνομα της το οποίο προήρθε 

από έναν πρόγονο της που πολέμησε στον πόλεμο αυτό. Εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός ότι η τελευταία μαθήτρια όταν ερωτήθηκε αν γνωρίζει 

πως αποκαλούνταν αυτές οι γυναίκες απάντησε «σουλιώτισσες», πάλι 

παρουσιάζεται το φαινόμενο ταύτισης των «γυναικών της Ηπείρου» με 

συμβολικής σημασίας άλλες ομάδες γυναικών.  
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Οι υπόλοιπες μαθήτριες δε μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τα πρόσωπα και 

το ιστορικό γεγονός που αποτυπώνονται στην εικόνα ή το ευρύτερο ιστορικό 

πλαίσιο. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πέμπτης 

εικόνας από τους μαθητές ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Τη Σμύρνη, ωραία πάμε στην πέμπτη φωτογραφία. Εδώ πέρα τι βλέπεις. 

Μ: Βλέπω γυναίκες να κουβαλάνε πολεμοφόδια για τους που πολεμούσανε… 

Σ: Ποιους πολεμούσανε; 

Μ: Τους Ιταλούς. 

Σ: Πότε έγινε αυτό; 

Μ: Το 1940. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Εντάξει δεν πειράζει, εδώ πάμε στην πέμπτη φωτογραφία. Τι σου λέει 

αυτή η φωτογραφία; Μήπως την έχεις ξαναδεί; Σου είναι γνωστό το θέμα; 

Μ: Κάτι παρόμοιο στην ιστορία έχει. 

Σ: Αυτοί ας πούμε είναι πρόσφυγες που φεύγουνε; 

Μ: Ε όχι ακριβώς, δε θυμάμαι. 

Σ: Τι είχε γίνει στην ιστορία; Τι σου θυμίζει; Γυναίκες που κουβαλάνε τρόφιμα, 

πολεμοφόδια; 

Μ: Ο πόλεμος με την … την ιταλί… 

Σ: Για πες το. 

Μ: Ο πόλεμος με την Ιταλία. 

Σ: Γιατί όχι; Τι είχε γίνει τότε θυμάσαι; 

Μ: Οι Ιταλοί ήθελαν να πάρουν , ε όχι να διώξουν, να πάρουν την Ελλάδα. 

Σ: Και αυτές οι γυναίκες τι κάνανε; 

Μ: Έφερναν πολεμοφόδια και τρόφιμα σ’ αυτούς που πολεμούσαν. 

Σ: Και πώς τις λένε αυτές τις γυναίκες συνοπτικά; Δεν έχεις ακούσει; 

Μ: Έχω ακούσει αλλά δε θυμάμαι. 

Σ: Σε κάποιο ποίημα; 

Μ: Ε δε.. 

Σ: Δε σου έρχεται ε; Αλλά σου είναι γνωστή η εικόνα; 

Μ: Από την ιστορία. 
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Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Εντάξει. Η τρίτη και η τέταρτη. Να δούμε την πέμπτη φωτογραφία τώρα. 

Μ: Ε αυτή είναι εκεί στα αλβανικά βουνά που πολεμούσανε, που πολεμήσαμε 

τους…όχι γερμανούς, Ιταλούς. 

Σ: Και τι έγινε τότε; 

Μ: Εκεί που οι γυναίκες ανεβάζανε τροφήματα, ρούχα, όπλα, σφαίρες στους 

αγωνιστές. 

Σ: Αυτή σου είναι γνωστή η φωτογραφία; 

Μ: Ναι. 

Σ: Έχεις ακούσει κι άλλα; Από που ακούς για αυτές τις γυναίκες; 

Μ: Είναι οι «γυναίκες Ηπειρώτισσες». 

Σ: Σας έχουν πει στο σχολείο; Έχεις δει ταινίες; 

Μ: Μας έχουν πει στο σχολείο. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Όχι. Λοιπόν αυτές οι φωτογραφίες ήταν από τη μικρασιατική καταστροφή. 

Αλλά εδώ πέρα δε μπορεί κάτι θα σου θυμίζει αυτή η φωτογραφία.  

Μ: (…)  

Σ: Τι βλέπεις; 

Μ: Ανθρώπους να κουβαλάνε. 

Σ: Που μπορεί να πηγαίνουν αυτοί; Κουβαλάνε όπλα. 

Μ: Για πόλεμο; 

Σ: Ποιο πόλεμο δε σου θυμίζει κάτι αυτή η εικόνα με τις γυναίκες να 

κουβαλάνε… 

Μ: Στην Ιταλία…στην Αλβανία. 

Σ: Τι δεν άκουσα τι είπες συγγνώμη. 

Μ: Στην Ιταλία. 

Σ: Στην Ιταλία; Τι κάνουν στην Ιταλία;  

Μ: (…)  

Σ: Τι μπορεί να κάνουν; 

Μ: Να πολεμάνε; 

Σ: Ποιοι μπορεί να πολεμάνε στην Ιταλία; 

Μ: Οι Έλληνες. 

Σ: Και τι κάνουν στην Ιταλία; Έγινε κάτι τότε;  

Μ: (…) 
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Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Εδώ είναι από άλλο γεγονός. 

Μ: Εδώ είναι όταν οι Ηπειρώτισσες έστελναν, που πήγαιναν εφόδια στους 

Έλληνες.  

Σ: Σε ποιο πόλεμο; 

Μ: Στον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Σ: Ποιος πολεμούσαν τότε; 

Μ: Τους… ε… Ιταλούς. 

Σ: Που τους πολέμησαν; 

Μ: Στην Ήπειρο. Στην Βόρεια Ήπειρο. 

Σ: Δηλαδή στα σύνορα; 

Μ: Με την Αλβανία. 

Σ: Σου είναι γνωστή αυτή η εικόνα έχεις δει κι άλλη τέτοια εικόνα, με γυναίκες 

να πηγαίνουν πράγματα; 

Μ: Ναι, έχω δει. 

Σ: Ποιήματα και τέτοια ε; Στις γιορτές που κάνετε εδώ; 

Μ: Ναι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών ποντιακής και μικρασιατικής 

καταγωγής 

 

Όλοι οι μαθητές αναγνώρισαν στην εικόνα αυτή τις γυναίκες που πήγαιναν 

εφόδια και τρόφιμα στον ελληνικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου με 

την Ιταλία. Τα ελληνοαλβανικά σύνορα ανακαλέστηκαν από τη μνήμη τριών 

μαθητών ως ο τόπος στον οποίο έλαβε χώρα αυτή η πράξη. Ακόμα τρεις 

μαθητές υπέδειξαν το σχολικό θεσμό ως την πηγή από την οποία απέκτησαν 

τη μνήμη αυτή.  

 

 

 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πέμπτης  

εικόνας από τις μαθήτριες ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 
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Σ: Δε μπορείς να θυμηθείς για ποιο λόγο; Δεν πειράζει. Λοιπόν τώρα θα σου 

δείξω την πέμπτη φωτογραφία, η οποία είναι πολύ γνωστή. 

Μ: Ε εντάξει εδώ είναι οι γυναίκες, που πήγαιναν εφόδια, γενικά στους 

στρατιώτες. 

Σ: Πότε τα πήγαιναν αυτά τα εφόδια; 

Μ: Εμ το ’21. 

Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποιο άλλο γεγονός οι γυναίκες πήγαιναν εφόδια στις 

γυναίκες και ήτανε πολύ γνωστό; Το κάνετε σε κάθε εθνική εορτή; 

Μ: Μ…το ’40; (με δισταγμό) 

Σ: Μήπως θυμάσαι πώς λέγανε αυτές τις γυναίκες; Από πού ήτανε; 

Μ: Εμμ από την Ήπειρο, Ηπειρώτισσες. 

Σ: Και ε…σε ποιο πόλεμο εσύ πιστεύεις ότι τα πήγαιναν αυτά οι 

Ηπειρώτισσες; 

Μ: Στον πόλεμο που…που γίνονταν στην Ήπειρο. 

Σ: Στον πόλεμο; 

Μ: Που γινότανε στην Ήπειρο. 

Σ: Ποιος πόλεμος γινότανε στην Ήπειρο; Πάνω στα βουνά; 

Μ: Το 1800, το ’21, το ’20. 

Σ: Το ’20; Ποιο ΄20; 

Μ: Το 1820. 

Σ: Εντάξει. Ε αλλά σου είναι γνωστή η φράση «γυναίκες Ηπειρώτισσες»; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Εντάξει. Λοιπόν εδώ είναι η πέμπτη φωτογραφία. 

Μ: Αυτές είναι…αυτές είναι γυναίκες. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και αυτοί είναι πολεμιστές. 

Σ: Μήπως μπορείς να καταλάβεις από ποιο γεγονός είναι της σύγχρονης 

ιστορίας; Μήπως έχεις ξαναδεί τέτοια φωτογραφία; 

Μ: Έχω δει σίγουρα τέτοια φωτογραφία. 

Σ: Μήπως θυμάσαι τι κάνανε αυτές οι γυναίκες; 

Μ: Εγώ θυμάμαι, οι γυναίκες οι Ηπειρώτισσες ανέβαιναν ψηλά, ε τα βουνά 

περνούσανε με το κρύο και δίνανε τρόφιμα στους πολεμιστές, ε δε 

θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω… 
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Σ: Σε ποιο πόλεμο; 

Μ: Α τώρα δεν το θυμάμαι αυτό εγώ. 

Σ: Μήπως μπορείς να θυμηθείς ποιους πολεμούσαμε καταρχήν; 

Μ: Δεν το θυμάμαι. 

Σ: Δεν το θυμάσαι. Μήπως μπορεί να σε βοηθήσει η εικόνα, η αμφίεση των 

στρατιωτών; 

Μ: Οι στρατιώτες, τώρα πρέπει να είναι φιλικοί ή εχθρικοί. Αυτοί εδώ πάνω 

είναι στρατιώτες έτσι; 

Σ: Ναι. 

Μ: Μάλλον εχθρικοί. 

Σ: Από πού το καταλαβαίνεις; 

Μ: Επειδή κρατάνε όπλα. 

Σ: Ε οι δικοί μας δεν κρατάνε όπλα; 

Μ: Δεν ξέρω μπορεί να είναι και φιλικοί. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Ναι. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία, αυτή είναι η πέμπτη 

φωτογραφία. 

Μ: Αυτή, αυτή είναι, φαίνεται ότι είναι καθαρά από τον πόλεμο του 1000… του 

1821, επειδή…εδώ πέρα φαίνονται άνθρωποι που κουβαλάνε τα 

πράγματα τους. 

Σ: Εδώ κουβαλάνε πράγματα ή πολεμοφόδια ας πούμε; 

Μ: Εδώ πέρα φαίνεται ότι κουβαλάνε διάφορα εφόδια, εδώ διάφορα 

πράγματα. 

Σ: Μήπως μπορείς να καταλάβεις από ποιο πόλεμο είναι; 

Μ: Από ότι βλέπω οι φορεσιές τους είναι από τον πόλεμο του 1821. 

Σ: Από τις φορεσιές των γυναικών, από τις φορεσιές των αντρών; 

Μ: Από τις φορεσιές των αντρών…από τις φορεσιές των αντρών δε φαίνεται 

το ’21, να εδώ πέρα βλέπουμε τα…τα… 

Σ: …τα κράνη. 

Μ: Τα κράνη, εδώ δε φαίνεται να είναι Έλληνες. 

Σ: Για ποιο λόγο φαίνεται ότι είναι Έλληνες;  

Μ: Γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και σε ταινίες και γενικά σε εικόνες ότι 

οι Έλληνες είχανε άλλη φορεσιά. 

Σ: Τι φορεσιά είχανε; 



 158

Μ: Ε φουστανέλες. 

Σ: Και αυτή η φορεσιά; 

Μ: Αυτή η φορεσιά θυμίζει τον πόλεμο του 1940. 

Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο οι γυναίκες βοηθούσαν τους άντρες;  

Μ: (…) 

Σ: Μήπως θυμάσαι πως τις λέγανε αυτές τις γυναίκες; 

Μ: Ηπειρώτισσες. 

Σ: Ε από πού έχεις ακούσει για τις Ηπειρώτισσες; 

Μ: Ε από… και από λίγα μαθήματα αλλά και από τραγούδια. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Αυτή η φωτογραφία τι σου λέει η πέμπτη; 

Μ: Λοιπόν φύγανε… από κάπου φυγάδες; 

Σ: Σου φαίνεται ότι είναι φυγάδες; Μήπως κουβαλάνε κάτι; Το πάνε πουθενά; 

Μ: Μήπως είναι για να κάψουνε κάτι; Μπουρλότο; Ξέρω εγώ; 

Σ: Ας πούμε βλέπουμε γυναίκες να κουβαλάνε πάνω στο βουνό όπλα, 

τρόφιμα, να αυτά είναι πυρομαχικά εδώ πέρα. 

Μ: Μήπως είναι πόλεμος; 

Σ: Ναι, μήπως ξέρεις σε ποιον πόλεμο κουβαλούσανε οι γυναίκες πράγματα 

πάνω στο βουνό; 

Μ: Αχ δεν ξέρω πολλά από τον Πόντο! 

Σ: Δεν είναι από τον Πόντο, είναι για εδώ, είναι πιο πρόσφατο αυτό να σε 

βοηθήσω. 

Μ: Μμ… 

Σ: Δεν ξέρεις ε; 

Μ: Μπορεί να ξέρω, αλλά δεν το θυμάμαι. 

Σ: Δε θυμάσαι κάποιο πόλεμο που να πηγαίνανε οι γυναίκες πράγματα πάνω 

στο βουνό; 

Μ: 25η Μαρτίου; Ξέρω εγώ; 

Σ: Δεν πειράζει. Μήπως θυμάσαι εκείνες εκεί οι γυναίκες, δηλαδή σου έχει 

μείνει το γεγονός ότι πηγαίνανε τρόφιμα στους άντρες ή σου έχει μείνει το 

γεγονός ότι πηγαίνανε… 

Μ: Ότι πηγαίνανε. 

Σ: …ότι πηγαίνανε σου έχει μείνει. Μήπως θυμάσαι πως τις λέγανε εκείνες τις 

γυναίκες; 
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Μ: Τις γυναίκες όλες ή μερικές. 

Σ: Μερικές; 

Μ: Τα ονόματα τους; 

Σ: Όχι τα ονόματα τους γενικά είχαν ένα χαρακτηριστικό από την περιοχή 

που μένανε. 

Μ: Τσου. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Όχι δε σου έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν τώρα θα δούμε την πέμπτη 

φωτογραφία. Συγγνώμη. Εδώ είναι, πέμπτη φωτογραφία, μήπως μπορείς 

να μου πεις τι βλέπεις; 

Μ: Εδώ πέρα γίνεται κάποιος πόλεμος και…γυναίκες κουβαλάνε εφόδια για 

τους άντρες, φαγητά, ρούχα, διάφορα πράγματα. 

Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο μας έμεινε ότι οι γυναίκες 

κουβαλούσανε πράγματα στους άντρες; 

Μ: Στο…στο… 

Σ: Έχει γίνει και τραγούδι και ποίημα. 

Μ: Μισό λεπτό τώρα με μπερδέψατε. Μ…στην αυτό γινότανε στην Τουρκία, 

κάπου εκεί; 

Σ: Στην Τουρκία; Που στην Τουρκία; 

Μ: Στα παράλια της Μικράς Ασίας; 

Σ: Δηλαδή υπήρχε ελληνικός στρατός εκεί; 

Μ: Πριν…πριν…όταν γινότανε ο πόλεμος ναι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι πιο πρόσφατα να γινότανε πόλεμος και να πηγαίνανε οι 

γυναίκες πολεμοφόδια; 

Μ: Μ…όχι. 

Σ: Όχι δε σου έχει μείνει κάτι ας πούμε; Μήπως μπορείς να καταλάβεις από 

τα ρούχα που φοράνε οι στρατιώτες; Φοράνε, τι φοράνε ας πούμε; Φοράνε 

φουστανέλες; Τι φοράνε; 

Μ: Πρέπει να είναι γερμανικά ρούχα αυτά, αν δε κάνω λάθος. 

Σ: Ναι αλλά οι γυναίκες είπαμε ότι είναι Ελληνίδες; 

Μ: Ε εδώ φοράνε παραδοσιακές στολές και…όχι δε φοράνε… 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών ποντιακής και 

μικρασιατικής καταγωγής 
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Μία από τις μαθήτριες αναγνώρισε στην εικόνα τις «γυναίκες 

Ηπειρώτισσες» που πήγαιναν τρόφιμα στους Έλληνες στρατιώτες που 

πολεμούσαν στο βουνό, χωρίς όμως να μπορεί να συνδέσει τη μνήμη αυτή με 

ένα ιστορικό πλαίσιο υποθέτοντας, προφανώς εκείνη τη στιγμή, ότι αφορούσε 

την επανάσταση του 1821. Μια άλλη μαθήτρια αναγνώρισε πάλι τις «γυναίκες 

Ηπειρώτισσες» στην εικόνα αλλά δε μπορούσε να ανακαλέσει το ιστορικό 

πλαίσιο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όταν της έγιναν βοηθητικές 

ερωτήσεις για να ανακαλέσει το ιστορικό πλαίσιο εξέφρασε την άποψη ότι οι 

στρατιώτες που απεικονίζονταν δε θα μπορούσε να είναι Έλληνες αλλά 

εχθροί, γιατί κρατούσαν όπλα. Μια άλλη μαθήτρια που αν και αναγνώρισε τα 

πρόσωπα και τις πράξεις που τους αποδίδονται στην εικόνα, τα τοποθέτησε 

στο ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων της επανάστασης του 1821, λόγω των 

φορεσιών των γυναικών. Μετά όμως από μια σειρά από βοηθητικές 

ερωτήσεις, κατά τις οποίες εξέφρασε την άποψη ότι οι εικονιζόμενοι 

στρατιώτες δε θα μπορούσε να είναι Έλληνες, αυτή τη φορά γιατί δε 

φορούσαν την παραδοσιακή ελληνική φορεσιά, τοποθέτησε την εικόνα στον 

Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.  

Μια μαθήτρια δεν αναγνώρισε ούτε τα πρόσωπα και τις πράξεις τους, ούτε 

το ιστορικό πλαίσιο της εικόνας. Η τελευταία μαθήτρια αν και αναγνώρισε 

στην εικόνα ότι πρόκειται για γυναίκες που πηγαίνουν πολεμοφόδια στους 

στρατιώτες, πιθανότατα επηρεασμένη από τις κοινωνικές της 

αναπαραστάσεις για το ρόλο των γυναικών σε παρόμοιες καταστάσεις δε 

μπόρεσε ούτε να αναγνωρίσει την ταυτότητα των γυναικών ούτε το ιστορικό 

πλαίσιο των πράξεων.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πέμπτης 

εικόνας από τους μαθητές αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Κάτι ανθρώπους να κουβαλάνε τα πράγματα τους. 

Σ: Που πάνε αυτοί οι άνθρωποι; 

Μ: Σε μια πόλη; 

Σ: Τι έχει εδώ πάνω; 

Μ: Ένα κάστρο; 
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Σ: Δεν είναι κάστρο. Να κοίτα εδώ έχει φαντάρους. 

Μ: Στρατόπεδο είναι; 

Σ: Να κοίτα έχει εκρήξεις πάνω. Έχει φαντάρους έχει τα όπλα τους. 

Μ: Στο πόλεμο πάνε. 

Σ: Δεν έχεις δει άλλη τέτοια φωτογραφία; Με γυναίκες να κουβαλάνε 

πράγματα. Δε σου θυμίζει κάτι εε; 

Μ: Άμα ήταν πιο μεγάλη φωτογραφία ίσως. Έτσι όπως το δείχνει! 

Σ: Ε τι να κάνουμε, ο ζωγράφος. Δε σου λέει κάτι εε; Δεν έχεις δει ξανά 

γυναίκες να κουβαλάνε. 

Μ: Ναι στα παλιά τα χρόνια ίσως. 

Σ: Ναι αλλά εδώ έχει κόσμο να πολεμάει κοίτα. 

Μ: Δε μου λέει τίποτα. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Ωραία. Τώρα θα σου δείξω μια άλλη φωτογραφία από άλλο γεγονός. Τι 

βλέπεις εδώ; 

Μ: Εδώ βλέπω μια γυναίκα να κοιμίζει το παιδί της. 

Σ: Και οι άλλες γυναίκες τι κάνουνε; 

Μ: Τη βλέπουνε. 

Σ: Που φαίνεται να πηγαίνουνε; Κοίτα εδώ πάνω. 

Μ: Στα σπίτια τους. 

Σ: Ναι αλλά εδώ πάνω κοίτα έχει σημαίες, στρατιώτες εδώ πάνω κι εδώ πέρα 

κάτω. Έχεις δει άλλη τέτοια εικόνα; 

Μ: Δεν την έχω δει. 

Σ: Όχι ε; Δε σου λέει κάτι αυτή η εικόνα με γυναίκες; 

Μ: Μπορεί να την έχουμε κάνει αλλά δε θυμάμαι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν. Εδώ είναι η πέμπτη φωτογραφία. Είναι από άλλο γεγονός αυτή. 

Έχεις δει άλλη τέτοια φωτογραφία; 

Μ: Ναι. 

Σ: Τι είναι αυτές; 

Μ: Είναι οι… Ηπειρώτισσες που… πάνε στο βουνό, στο βουνό για να… 

βοηθήσουνε τους στρατιώτες. 

Σ: Σε ποιο πόλεμο; 

Μ: Ε, του χίλια… οκτακόσια εικοσιένα. 
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Σ: Ποιος πολεμούσανε το εικοσιένα; 

Μ: Το εικοσιένα, τους Τούρκους. Εε… 

Σ: Αυτοί φαίνεται να πολεμάνε τους Τούρκους; Κοίτα τι φοράνε; 

Μ: Α, όχι, όχι, όχι. Τους Ιταλούς όταν πήγαν… οι… Αλβανοί απ’ τα βουνά… 

Σ: Ναι… 

Μ: Για τους Ιταλούς. 

Σ: Πότε έγινε αυτός ο πόλεμος; 

Μ: Το 1940.  

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Δεν πειράζει. Λοιπόν τώρα θα σου δείξω φωτογραφίες από κάποιο άλλο 

γεγονός. Εντάξει; Λοιπόν, τι βλέπεις εδώ; Την έχεις ξαναδεί αυτή τη 

φωτογραφία;  

Μ: Νομίζω ναι. 

Σ: Που την έχεις ξαναδεί;  

Μ: Στην ιστορία.  

Σ: Και για ποιο μάθημα; Τι έλεγε στο μάθημα; Τι βλέπεις να κάνουν αυτοί οι 

άνθρωποι εδώ;  

Μ: Κουβαλάνε πράγματα.  

Σ: Και που τα πάνε; Μπορείς να καταλάβεις; Και δω τι είναι; Στην άκρη, στη 

γωνία. Άντρες, γυναίκες;  

Μ: Άντρες.  

Σ: Και αυτές δίπλα;  

Μ: Γυναίκες.  

Σ: Και τι κουβαλάνε οι γυναίκες;  

Μ: Πράγματα.  

Σ: Μήπως ξέρεις που πηγαίνουνε; Δεν ξέρεις ε; Για ποιο πράγμα μιλούσε 

εκείνο εκεί το μάθημα που είχε τη φωτογραφία; 

Μ: Δεν το θυμάμαι.  

Σ: Δεν θυμάσαι, καλά. Μήπως ήταν πόλεμος, ειρήνη; Δεν μπορείς να 

καταλάβεις ε;  

Μ: (…) 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Τώρα λοιπόν θα δούμε φωτογραφίες από ένα άλλο γεγονός. Τι βλέπεις 

εδώ; 
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Μ: Ανθρώπους που κουβαλάνε πράγματα; 

Σ: Τι άνθρωποι είναι αυτοί; 

Μ: Φτωχοί. 

Σ: Γιατί; 

Μ: Κουβαλάνε πράγματα και πάνε για…κουβαλάνε ψωμιά. 

Σ: Που τα βλέπεις τα ψωμιά; 

Μ: Εδώ. Πράγματα, φαγητά. 

Σ: Για να σε βοηθήσω εδώ είναι άντρες φαντάροι, είναι Έλληνες, κοίτα έχει 

και έναν ορθόδοξο παπά, εδώ πέρα είναι γυναίκες, που κουβαλάνε κουτιά, 

που έχουν τρόφιμα, όμως τα κουτιά λένε Ε. Σ., ελληνικός στρατός και 

αυτοί κατευθύνονται εδώ πάνω δεξιά, όπου γίνεται μια μάχη. Άρα αυτοί 

πάνε πράγματα στον πόλεμο. Έχεις ακούσει για γυναίκες, οι οποίες 

πηγαίνανε πράγματα στον πόλεμο; 

Μ: Κάτι έχω ακούσει. 

Σ: Τι έχεις ακούσει; 

Μ: Εμ δεν το θυμάμαι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι πως λέγανε αυτές τις γυναίκες; Είχαν ονομαστεί από την 

περιοχή την οποία έμεναν. 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Τι θυμάσαι για αυτό γενικά; Είπες ότι έχεις ακούσει κάτι. 

Μ: Κάπου το άκουσα. 

Σ: Που το άκουσες; 

Μ: Δε θυμάμαι.  

Σ: Τι έχεις ακούσει, στο περίπου; 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Αλλά σου είναι γνωστό ότι οι γυναίκες κουβαλούσαν πράγματα σε έναν 

πόλεμο; 

Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο; 

Μ: Στον…με ποιον κάνανε πόλεμο; 

Σ: Με ποιον κάνανε πόλεμο; Ναι. 

Μ: Με την…την… 

Σ: Δεν ξέρεις ε;  

Μ: Όχι. 
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Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών αλβανικής καταγωγής 

 

Ένας μόνο από τους μαθητές αλβανικής καταγωγής αναγνώρισε τα 

πρόσωπα, τις πράξεις και το ιστορικό πλαίσιο της εικόνας. Από τους 

υπόλοιπους μαθητές που δεν τα αναγνώρισαν οι δύο υποστήριξαν ότι είχαν 

αναμνήσεις από παρόμοιες εικόνες. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πέμπτης 

εικόνας από τις μαθήτριες αλβανικής καταγωγής 

1 

Σ: Λοιπόν τώρα τελειώσαμε με τη Μικρασιατική καταστροφή. Θα σου δείξω 

φωτογραφίες από ένα άλλο γεγονός τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Εεε εδώ είναι οι… 

Σ: Τι είναι, τι βλέπεις καταρχήν, αυτοί εδώ τι είναι; 

Μ: Είναι κάτι άνθρωποι που κουβαλάνε κάτι κουτιά και ανεβαίνουν το βουνό. 

Σ: Εδώ έχει γυναίκες εδώ, εδώ έχει και άντρες. Οι άντρες είναι στρατιώτες. Τι 

μπορεί να κουβαλάνε οι γυναίκες; Κοίτα που πάνε, τι γίνεται εδώ πάνω; 

Μ: Μάχη. 

Σ: Μάχη γίνεται εε; Κοίτα έχει εκρήξεις έχει σημαίες. Άρα τι θα κουβαλάνε; 

Μ: Θα κουβαλάνε τα πράγματα τους. 

Σ: Ποια; Έχεις δει και άλλη φωτογραφία με γυναίκες να κουβαλάνε πράγματα 

και να πηγαίνουνε στη μάχη; 

Μ: Όχι. 

Σ: Σε ποιον πόλεμο μπορεί να είναι; Για ποιους μπορεί να πολεμάνε; 

Μ: Εεεμ για την Ήπειρο. 

Σ: Άρα αυτές οι γυναίκες είναι Ηπειρώτισσες;  

Μ: Ναι. 

Σ: Και τι έγινε τότε στην Ήπειρο; 

Μ: Έγινε ο χορός του Ζαλόγγου. 

Σ: Ο χορός του Ζαλόγγου έγινε; Και ποιους πολεμούσαν τότε στην Ήπειρο; 

Μ: Τη Γερμανία. 

Σ: Μόνο τη Γερμανία; 

Μ: Και την Ιταλία. 
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Σ: Η Ήπειρος σε ποια σύνορα είναι; 

Μ: Στα σύνορα με την Αλβανία. 

Σ: Πολεμούσαν και με τους Αλβανούς ή όχι; 

Μ: Με τη νότια Αλβανία. 

Σ: Πολεμούσαν ήταν εχθροί οι Αλβανοί; Ήταν σύμμαχοι των Ιταλών; Τι ήτανε; 

Μ: Ήταν σύμμαχοι των Ιταλών. 

Σ: Ήταν σύμμαχοι επειδή θέλανε ας πούμε να νικήσουν ή γιατί δεν είχαν 

άλλη επιλογή; 

Μ: Επειδή ήθελαν να νικήσουνε. 

Σ: Ας γυρίσουμε στην πέμπτη φωτογραφία. Έχεις δει άλλη τέτοια 

φωτογραφία με γυναίκες να ανεβαίνουν πάνω στο βουνό και να πηγαίνουν 

πολεμοφόδια στους άντρες που πολεμάνε; Κανένα τραγούδι τίποτα. 

Μ: Εεμ οι Ηπειρώτισσες που πήγαιναν και βοηθούσανε τους άντρες τους. 

Σ: Από πού το έχεις ακούσει αυτό για τις Ηπειρώτισσες; 

Μ: Έχουμε κάνει κείμενα στην τάξη. 

Σ: Άρα σου είναι γνωστό. 

Μ: Ναι. 

Σ: Αλλά δε θυμάσαι σε ποιον πόλεμο πηγαίνανε. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Τώρα θα σου δείξω φωτογραφία από κάποιο άλλο γεγονός εντάξει; 

Λοιπόν εδώ είναι η φωτογραφία η 5η . Τι βλέπεις εδώ;  

Μ: Βλέπω ότι παίρνουν τα πράγματά τους.  

Σ: Και που τα πάνε;  

Μ: Μπορεί να φεύγουν.  

Σ: Αυτοί φαίνονται να φεύγουνε; Να κοίτα κατευθύνονται προς εδώ πάνω. Τι 

μπορεί να πηγαίνουν να κάνουν εκεί πάνω; Οι γυναίκες αυτές τι 

κουβαλάνε; Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια φωτογραφία; Δεν ξέρεις τι κάνουν; 

Μ: (…) 

Σ: Όχι, ε; 

Μ: Έχω δει, αλλά τώρα δεν μπορώ να καταλάβω.  

Σ: Που αναφερόταν αυτή η φωτογραφία;  

Μ: (…) 

Συνέντευξη τρίτη 
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Σ: Εδώ έχει μια άλλη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; Άλλο γεγονός, ξέχνα τη 

Σμύρνη. 

Μ: Λοιπόν…εδώ μάλλον φεύγουν από τα σπίτια τους και πάνε κάπου αλλού. 

Σ: Δεν ήμαστε στη Σμύρνη. 

Μ: Όχι. 

Σ: Ποιοι είναι αυτοί; Δεν έχεις δει άλλη τέτοια φωτογραφία με γυναίκες να 

κουβαλάνε πράγματα, τσάντες, όπλα; 

Μ: Αυτό το είχαμε κάνει και στη γλώσσα, ένα μάθημα τέτοιο.  

Σ: Τι ήταν εκείνο το μάθημα; Γιατί μιλούσε; 

Μ: Μιλούσε για…ε…μας εξήγησε και η κυρία. Τους έδιωξαν δε θυμάμαι ποιοι 

τους έδιωξαν, κι έφυγαν από εκείνη την πόλη, έφυγαν πολύ βιαστικά, 

πήραν ότι πρόλαβαν…αυτά. 

Σ: Αυτό εδώ είναι εικόνα από πόλεμο. 

Μ: Ναι…ε όχι. 

Σ: Κοίτα είναι γυναίκες που κουβαλάνε όπλα, κοίτα «ελληνικός στρατός» 

γράφει. 

Μ: Και μωρά, και μωρά κρατάνε. 

Σ: Ε κρατάει μία κι ένα μωρό. Και πάνε σε ένα βουνό. Κοίτα πάνω στο βουνό 

γίνεται μάχη. Δε φεύγουν από τη μάχη. Πάνε στη μάχη. 

Μ: Πάνε… 

Σ: Δεν έχεις δει φωτογραφία με γυναίκες να πηγαίνουν όπλα και τα λοιπά; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Πάμε στο επόμενο γεγονός. Δεν έχει σχέση με Μικρά Ασία πλέον. Είναι η 

5η φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ;  

Μ: Είναι, κρατάνε τους σάκους, τους μπόγους και φεύγουνε. 

Σ: Και που πάνε; Για δες πάνω 

Μ: Στο βουνό.  

Σ: Τι γίνεται στο βουνό; Έχει εκρήξεις σημαίες.  

Μ: Μήπως έχει γυναίκες;  

Σ: Ναι εδώ έχει γυναίκες και εδώ άντρες. Κάτσε να το βγάλουμε απ΄ τη 

ζελατίνα να φαίνεται καλύτερα.  

Μ: Έχω ακούσει, είχαν πάει οι γυναίκες με τα παιδιά τους στο βουνό και είχαν 

πέσει.  
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Σ: Ναι αλλά δε φαίνεται να πηγαίνουν να πέσουν. Έχουν και άντρες που 

πολεμάνε. Να αυτές εδώ οι γυναίκες κουβαλάνε σάκους, κιβώτια που λένε 

ελληνικός στρατός. Άρα εκεί μέσα θα έχει πολεμοφόδια. Τέτοια πράγματα 

για τον πόλεμο. Έχεις ακούσει κάποιο τραγούδι, στο σχολείο, ή έχεις δει 

κάποια φωτογραφία με γυναίκες που να πηγαίνουν πράγματα στους 

άνδρες που πολεμάνε;  

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Δε θυμάσαι, ε; Λοιπόν ας τα’ αφήσουμε αυτό. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών αλβανικής καταγωγής 

 

Από τις τέσσερις μαθήτριες που ερωτήθηκαν η μία μόνο συνέδεσε το 

ιστορικό πλαίσιο της εικόνας με την Ήπειρο και τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.  

Εντύπωση προκαλεί ότι η μαθήτρια αυτή μετά από μια σειρά από 

διευκρινιστικές ερωτήσεις υποστήριξε ότι μόνο «Νότιο Αλβανία» είχε 

συμμαχήσει με την Ιταλία ενάντια στην Ελλάδα για να νικήσει. Ενώ μέσα στο 

συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο είχε εντάξει και ένα άλλο προϊόν κοινωνικής 

συγκράτησης το «χορό του Ζαλόγγου» . Επίσης η μαθήτρια αυτή ανακάλεσε 

στη μνήμη της τις «γυναίκες Ηπειρώτισσες» και τις πράξεις που τους 

αποδίδουν ενώ υπέδειξε ως πηγή της μνήμης αυτής το σχολείο. Από τις 

υπόλοιπες μαθήτριες, αν και τους έγινε μια σειρά από βοηθητικές ερωτήσεις, 

καμία δεν αναγνώρισε στην εικόνα τις «γυναίκες Ηπειρώτισσες». Παρόλα 

αυτά μία από αυτές αναγνώρισε την πορεία των πόντιων προσφύγων προς 

την Ελλάδα και μία συνέδεσε την εικόνα με το «χορό του Ζαλόγγου». 

 

Συμπεράσματα από το σύνολο των συνεντεύξεων σχετικά με τις μνήμες 

των μαθητών και των μαθητριών που προκύπτουν από την ανάλυση 

της πέμπτης εικόνας 

 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών και των μαθητριών 

προκύπτει ότι η κοινωνική συγκράτηση της ανάμνησης των «γυναικών της 

Ηπείρου» είναι ευρέως διαδεδομένη ανάμεσα στους μαθητές και μαθήτριες 

ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής και του τυχαίου δείγματος. Αντίθετα οι 

μαθητές και οι μαθήτριες αλβανικής καταγωγής δε φαίνεται να συγκράτησαν 
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στη μνήμη τους την ανάμνηση αυτή, πιθανόν γιατί, σύμφωνα με τη θεωρία του 

Bartlett, αυτή δεν έχει συμβολική και συναισθηματική αξία για αυτούς και 

αυτές ώστε να τη συγκρατήσουν. Εξάλλου, όπως υποστήριξε  o Halbwachs, η 

πράξη της ανάκλησης σχετίζεται πάντα με το απόθεμα εικόνων και ιδανικών 

που συγκροτούν τις κοινωνικές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουμε.  

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ενώ η πλειονότητα των μαθητών και 

μαθητριών ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής και του τυχαίου δείγματος 

ανακάλεσε από τη μνήμη της την πράξη των γυναικών, δηλαδή ότι πήγαιναν 

τρόφιμα και εφόδια στους στρατιώτες, δε συνέβη το ίδιο με τη συμβολική 

ονομασία των γυναικών αυτών («γυναίκες Ηπειρώτισσες») και ακόμα 

περισσότερο με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα η πράξη αυτή 

(Ελληνοϊταλικός Πόλεμος).  

Εντυπωσιακό είναι, επίσης, το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των 

μαθητών και μαθητριών, ανεξαρτήτου καταγωγής, ταύτισε στη μνήμη του τις 

«Ηπειρώτισσες» με τις «Σουλιώτισσες», ομάδα γυναικών που απέκτησαν 

εξίσου συμβολική σημασία για το έθνος. Επιπλέον κανένας μαθητής και καμία 

μαθήτρια δεν έκανε αναφορά στο ότι η εικόνα αυτή υπάρχει και στο σχολικό 

τους εγχειρίδιο. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι «γυναίκες ηπειρώτισσες» έμειναν στη 

μνήμη των μαθητών και μαθητριών ως σύμβολα της «θυσίας για το έθνος», 

(όπως και οι Σουλιώτισσες) αφού αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για τον 

οποίο η κοινωνία και το εκπαιδευτικό σύστημα μεταδίδει την ανάμνηση τους. 

Οπότε ως σύμβολα δεν είναι αναγκαίο να εντάσσονται σε ένα ιστορικό 

πλαίσιο αφού η σημασία και η αξία τους είναι διαχρονική. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

Η εικόνα αυτή απεικονίζει Έλληνες στρατιώτες να πολεμούνε στα 

χιονισμένα αλβανικά βουνά. Σκοπός αυτής της εικόνας είναι να ελέγξει αν ο 

τόπος, δηλαδή η οροσειρά της Πίνδου και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες του 

ελληνοϊταλικού πολέμου, που αναφέρονται συχνά στις εκδηλώσεις μνήμης για 

τον πόλεμο, αποτελούν προϊόν κοινωνικής συγκράτησης, σύμφωνα με τη 

θεωρία του Bartlett, δηλαδή αν έχουν αποκτήσει συμβολική σημασία για τους 

μαθητές και τις μαθήτριες. Επιπλέον η αναγνώριση του τόπου του πολέμου 
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επιτρέπει την ομαλή μετάβαση στο περιεχόμενο της έβδομης φωτογραφίας 

που απεικονίζει την κατάληψη της πόλης της Κορυτσάς από τον ελληνικό 

στρατό.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της πρώτης εικόνας 

από το τυχαίο δείγμα μαθητών 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Εντάξει. Λοιπόν αυτή εδώ η φωτογραφία; 

Μ: Άντρες που είναι στο βουνό και πολεμάνε. 

Σ: Μήπως μπορείς να θυμηθείς που έχεις ακούσει για Έλληνες που 

πολεμάνε στα χιόνια; Ποιους μπορεί να πολεμάνε; Και από που το 

κατάλαβες ότι είναι Έλληνες; 

Μ: Γιατί οι Έλληνες ήτανε πάνω στο βουνό και πολεμούσανε με τους Ιταλούς. 

Σ: Και για ποιο λόγο πολεμούσανε; 

Μ: Γιατί οι Ιταλοί ήθελαν να πάρουν την Ελλάδα και είπανε όχι και 

πολέμησαν. 

Σ: Και που πολεμούσανε; Θυμάσαι που πολεμούσανε; 

Μ: (…) 

Σ: Δε θυμάσαι; 

Μ: Σε ένα βουνό.  

Σ: Και που ήτανε αυτό το βουνό; 

Μ: (…) 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Η έκτη φωτογραφία.  

Μ: Αυτή είναι γνωστή αλλά… 

Σ: Αλλά; 

Μ: Με τους Γερμανούς ε; 

Σ: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι με τους Γερμανούς και όχι με τους 

Ιταλούς; 

Μ: Γιατί πολεμήσαμε και με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Δε θυμάσαι ε; Ας περάσουμε στην επόμενη λοιπόν φωτογραφία. Εδώ τι 

βλέπεις; 

Μ: Ε κάποιους άντρες ε στρατιώτες νομι… ε όχι. 
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Σ: Ναι.  

Μ: Στρατιώτες μάλλον που ανεβαίνουν στο βουνό. 

Σ: Να πολεμήσουν ε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως μπορείς να πεις ότι είναι το 1940; Μήπως σου θυμίζει τίποτα; Ας 

πούμε ο καιρός το βουνό; Τι μπορεί να σου θυμίζει; 

Μ: Τα βουνά. 

Σ: Τα βουνά ε; Μήπως θυμάσαι τι καιρό είχε τότε; 

Μ: Ε χιόνια, δύσκολες καταστάσεις. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Αυτή η εικόνα τι σου θυμίζει με το χειμώνα και τους στρατιώτες πάνω στο 

βουνό; 

Μ: Ε ότι πολεμάν τους ιταλ…  ότι ο ελληνικός στρατός πολεμάει στην Αλβανία 

τους Ιταλούς. 

Σ: Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι στην Αλβανία πολεμάνε τους Ιταλούς; 

Θυμάσαι τίποτα ας πούμε για τον καιρό για το βουνό; 

Μ: Για τον καιρό. 

Σ: Τι θυμάσαι; 

Μ: Ότι χιόνιζε. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Ωραία θα δούμε άλλες φωτογραφίες τώρα. Η έκτη φωτογραφία. Τι βλέπεις 

εδώ; 

Μ: Σε πόλεμο οι…οι Έλληνες στρατιώτες τρέχουν στο χιόνι. 

Σ: Που τρέχουνε; Που είναι σε κάμπο, σε πόλη, σε χωριό, σε βουνό; 

Μ: Σε βουνό, στον πόλεμο, κάτι τέτοιο. 

Σ: Σε ποιο πόλεμο μπορεί να είναι; Έχει χειμώνα και είναι πάνω σε βουνά. 

Ποιος πόλεμος έγινε πάνω σε βουνά και είχε χειμώνα, κρύο και πάθαιναν 

κρυοπαγήματα οι στρατιώτες; 

Μ: Ναι. 

Σ: Σε ποιο πόλεμο; 

Μ: Στον…ποιους πολεμούσανε; Τους, τους, τους Τούρκους; Ή τους 

Τούρκους ή τους γερμανούς. 

Σ: Με ποιους άλλους έχουν πολεμήσει οι Έλληνες; Με τους Τούρκους, 

Γερμανούς και ποιους άλλους; 
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Μ: Δε ξέρω.  

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών του τυχαίου δείγματος 

 

Δύο μαθητές ανακάλεσαν, αμέσως από τη μνήμη τους, τον Ελληνοϊταλικό 

Πόλεμο, προβάλλοντας το ορεινό τοπίο ως ερέθισμα για την ανάκληση αυτή. 

Ένας μαθητής αναγνώρισε στην εικόνα τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και τον 

τοποθέτησε στα Αλβανικά βουνά, προβάλλοντας ως αιτία την κακοκαιρία που 

φαινόταν στην εικόνα. Ένας άλλος μαθητής αναγνώρισε και το ευρύτερο 

ιστορικό πλαίσιο, δηλαδή  το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς όμως να 

αιτιολογήσει την απάντησή του. Ο μαθητής αυτός μετά από διευκρινιστικές 

ερωτήσεις ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει ταυτόχρονα στον 

πόλεμο αυτό την Ιταλία και την Αλβανία. Τέλος ένας μαθητής δεν αναγνώρισε 

ούτε τα πρόσωπα ούτε το ιστορικό πλαίσιο της εικόνας. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της έκτης εικόνας 

από τις μαθήτριες του τυχαίου δείγματος 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Δεν έχεις ζήσει. Για να δούμε την έκτη φωτογραφία τώρα. Τι βλέπεις εδώ; 

Μήπως έχεις ακούσει για το ’40, για το πόλεμο με τους Ιταλούς και τους 

Γερμανούς. 

Μ: Αυτοί να πάνε (…) να πολεμήσουν (…) να σκοτώσουν τους ανθρώπους.  

Σ: Ποιους ανθρώπους; 

Μ: Δε ξέρω αυτός είναι στρατός. Το στρατόπεδο έχει ένα μεγάλο και πάνε στα 

βουνά να καλυφθούν και πάνε να σκοτώσουν ανθρώπους.  

Σ: Εντάξει. Δεν έχεις ακούσει για τον πόλεμο που έκαναν οι Έλληνες με τους 

Ιταλούς και τους Γερμανούς το 1940; 

Μ: Έχω ακούσει από τη γιαγιά μου για τον πόλεμο και διαβάσει για τον 

πόλεμο. 

Σ: Ναι τι έχεις διαβάσει για τον πόλεμο; 

Μ: Γιατί έχω δει πόλεμο; 

Σ: Γιατί έχεις; 

Μ: Γιατί έχω δει στην τηλεόραση πόλεμο και από αλλού. 

Συνέντευξη δεύτερη 
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Σ: Λοιπόν πάμε στην επόμενη φωτογραφία. 

Μ: Οι Έλληνες στρατιώτες όταν πολεμούσανε στα αλβανικά βουνά. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Όχι δεν πειράζει λοιπόν. Τώρα ας δούμε και την έκτη φωτογραφία. Αυτή η 

φωτογραφία σου θυμίζει τίποτα με τους στρατιώτες πάνω στα χιόνια; 

Μ: Εδώ είναι…εδώ είναι ο πό… 

Σ: Εδώ είναι ποιος πόλεμος; 

Μ: Ο παγκόσμιος. 

Σ: Ποιος από όλους; 

Μ: Ο πρώτος; Ο δεύτερος; 

Σ: Εσύ ξέρεις. Ποιος παγκόσμιος σου κάνει ότι είναι; Πότε οι Έλληνες 

πολεμούσαν πάνω στα βουνά με το χιόνι; 

Μ: Στον πρω… 

Σ: Ποιους πολεμούσανε τότε; 

Μ: Τους τους τους Γερμ…όχι. 

Σ: Για πες.  

Μ: (…)  

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία, την έκτη φωτογραφία. 

Μ: Εδώ είναι κάτι φαντάροι, που πολεμάνε, που πηγαίνουν με τα όπλα τους. 

Σε ένα βουνό είναι. 

Σ: Από πού μπορεί να είναι; Από ποια χρονολογία τους φαντάζεσαι; 

Μ: Τους…1890; 

Σ: Σε ποιο πόλεμο είχε βουνό; Είχε χειμώνα; 

Μ: (…) 

Σ: Δε θυμάσαι; 

Μ: Είχε κάτι τέτοια σε μια γιορτή αλλά… 

Σ: Δε θυμάσαι; 

Μ: Με το Χίτλερ; 

Σ: Μήπως θυμάσαι ποιος χειμώνας ήταν αυτός; Ποια ημερομηνία; 

Μ: Το 1900….όχι δε θυμάμαι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Δε θυμάσαι. Πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Αυτή  η 

φωτογραφία από που μπορεί να είναι; 
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Μ: Από τα βουνά της Αλβανίας. 

Σ: Από που το κατάλαβες; 

Μ: Επειδή φαίνονται εδώ πέρα σα χιόνια, διάφορα υψώματα, εμ οι άνθρωποι 

εκεί προχωράνε μαζεμένοι, επειδή έχω ακούσει πως εκεί προσπαθούσαν 

να ζεσταθούν, πηγαίναν μαζί-μαζί επειδή από το χιόνι μπορούσαν να 

βουλιάξουν μέσα. 

Σ: Μήπως θυμάσαι πως λέγανε εκείνον τον καιρό; Μήπως τον είχαν 

ονομάσει κάπως εκείνο το χειμώνα; 

Μ: Όχι. 

Σ: Αλλά έχεις ακούσει ότι ο πόλεμος έγινε χειμώνα έτσι; 

Μ: Ναι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών του τυχαίου δείγματος 

 

Δύο μαθήτριες ανακάλεσαν το ιστορικό πλαίσιο, που αποτυπώνεται στην 

εικόνα, δηλαδή τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Μία μόνο από αυτές αιτιολόγησε 

την ανάκληση αυτή αναφερόμενη στα στοιχεία της εικόνας σχετικά με τον 

καιρό και το τοπίο. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της έκτης εικόνας 

από τους μαθητές ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Λοιπόν το επόμενο. Τι είναι αυτοί; 

Μ: Αυτοί είναι στρατιώτες που πολεμάνε πάνω στα βουνά. 

Σ: Ναι; 

Μ: Ναι. 

Σ: Ποιους πολεμάνε; Ποιους μπορείς να πεις ότι πολεμάνε; 

Μ: Τους Ιταλούς. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Από την ιστορία. Και τώρα είναι η έκτη φωτογραφία. 

Μ: Ε με τους Ιταλούς που πολεμούσαν πάνω στα βουνά. 

Σ: Σου είναι γνωστή εικόνα; Έχεις ξαναδεί; Τι έχει κάτω στο βουνό; 

Μ: Χιόνια. 

Σ: Θυμάσαι μήπως τίποτα; 
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Μ: Μ… 

Σ: Δε θυμάσαι. 

Μ: Είναι και πρώτη μέρα και μετά… 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Μπράβο. Η έκτη φωτογραφία. 

Μ: Είναι οι στρατιώτες που πολεμάνε πάνω στα αλβανικά βουνά. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Άμα δε θυμάσαι δεν πειράζει καλά; Λοιπόν η έκτη φωτογραφία. Τι βλέπεις; 

Μ: Ανθρώπους να πολεμάνε; 

Σ: Και που μπορεί να πολεμάνε και αυτοί; Δεν την έχεις ξαναδεί αυτήν τη 

φωτογραφία κάπου; 

Μ: Την έχω ξαναδεί. 

Σ: Που;  

Μ: (…)  

Σ: Που μπορεί να την έχεις ξαναδεί αυτήν τη φωτογραφία;  

Μ: (…)  

Σ: Μήπως είναι στο ίδιο γεγονός με την προηγούμενη; 

Μ: Ναι ναι στην Ιταλία δεν είναι αυτό; 

Σ: Και αυτοί είναι Έλληνες που πήγανε στην Ιταλία; 

Μ: Όχι πολεμάνε. 

Σ: Ποιους πολεμάνε; Τους Ιταλούς; 

Μ: (…) 

Σ: Για ποιο λόγο;  

Μ: (…) 

Σ: Λοιπόν;  

Μ: (…) 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Εδώ είναι η έκτη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Εδώ στρατιώτες που…εντάξει μες στα βουνά. 

Σ: Σε ποιο πόλεμο μπορεί να είναι; 

Μ: Εγώ νομίζω πρέπει να’ ναι…ε… μάλλον…μήπως είναι στο Μακεδονικό 

αγώνα οι αντάρτες; 

Σ: Για ποιο λόγο στο Μακεδονικό αγώνα; 

Μ: Ξέρω εγώ; 
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Σ: Κοίτα έχει βουνά, χιόνι. 

Μ: Μπορεί να είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που πολεμούσανε 

τους…για την ελευθερία τους το 1900… 

Σ: Το  χιόνι σου λέει τίποτα; 

Μ: Α στην Πίνδο μάλλον! 

Σ: Ξέρεις δηλαδή για το χειμώνα; Έχεις ακούσει; 

Μ: Ναι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών ποντιακής και μικρασιατικής 

καταγωγής 

 

Τρεις μαθητές αναγνώρισαν αμέσως στην εικόνα τον Ελληνοϊταλικό 

Πόλεμο, τον οποίο και τον τοποθέτησαν «πάνω στα βουνά».Ένας μαθητής, 

αφού του επισημάνθηκαν τα στοιχεία της εικόνας που αναφέρονται στο καιρό 

και στο τοπίο, τα συνέδεσε με έναν πόλεμο που έλαβε χώρα στα βουνά της 

Πίνδου. Τέλος ένας μαθητής παρά τις διευκρινιστικές πληροφορίες που του 

δόθηκαν δεν αναγνώρισε το ιστορικό πλαίσιο της εικόνας.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της έκτης εικόνας 

από τις μαθήτριες ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Λοιπόν εδώ είναι η έκτη φωτογραφία. Μήπως μπορείς να μου πεις τι 

βλέπεις; 

Μ: Πέντε στρατιώτες, όχι, όχι. Τέσσερις στρατιώτες αυτός πρέπει να είναι 

παπάς. 

Σ: Και; 

Μ: Που πηγαίνουν προς τα πάνω, προς τα κάτω. 

Σ: Μήπως μπορείς να μου πεις τι είναι το τοπίο; 

Μ: Ε χειμώνας. 

Σ: Ναι. 

Μ: Το τοπίο είναι μες στο χιόνι. 

Σ: Ναι. 

Μ: Εμ… 

Σ: Για να σε βοηθήσω αυτοί είναι Έλληνες στρατιώτες. 
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Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο είχε χειμώνα και έμεινε… 

Μ: Το 1820. 

Σ: Το 1820; 

Μ: Ναι. 

Σ: Δηλαδή εκεί σου έχει μείνει ότι είχε χειμώνα και Έλληνες στρατιώτες  

Μ: Ναι. 

Σ: Δηλαδή αυτοί οι στρατιώτες τώρα σου φαίνονται; Ε λοιπόν μήπως μπορείς 

να σκεφτείς, αυτοί σου φαίνονται στρατιώτες από το 1821; 

Μ: Μπορεί και από το 1940. 

Σ: Ε εσύ για ποιο λόγο λες ότι ήταν το 1821; 

Μ: Γιατί είπαμε στην ιστορία, ότι τότε είχανε το χιόνι και μου έχει μείνει. 

Σ: Το ’21; 

Μ: Το χιόνι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι ποιους πολεμούσαμε το ’21 και ποιους πολεμούσαμε το 

΄40; 

Μ: Το ‘21 τους γερμανούς Εμ το ’40 ήτανε η απελευθέρωση της Μακεδονίας. 

Σ: Το ’40 ήτανε η απελευθέρωση της Μακεδονίας; Εμ μη μπερδεύεσαι 

συγγνώμη. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Τώρα πάμε στην έκτη φωτογραφία.  

Μ: Εδώ είναι κάτι στρατιώτες, που πρέπει…πολεμάνε μέσα σε ένα χιονισμένο 

τοπίο.  

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια περίπτωση στην ελληνική ιστορία, που 

πολεμούσαν οι στρατιώτες σε χιονισμένο τοπίο. 

Μ: Στον πόλεμο τον, νομίζω δεν είμαι σίγουρη, το 1821, και πάλι δεν είμαι 

σίγουρη, που κάποιοι άνθρωποι έπαθαν από το κρύο κάποια 

προβλήματα. 

Σ: Το 1821 ήτανε; 

Μ: Δε θυμάμαι, νομίζω. Μπορεί να ήτανε και από άλλο πόλεμο. 

Σ: Ποιος ήτανε ο άλλος πόλεμος; 

Μ: Το 1940 ας πούμε; 

Σ: Το 1821 ήτανε ο κρύο στα βουνά; 

Μ: Δεν πολυθυμάμαι. 
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Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Ναι. Εδώ είναι η επόμενη φωτογραφία. Η έκτη φωτογραφία. 

Μ: Εδώ πέρα είναι οι άνθρωποι σε χιονισμένα βουνά. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και είναι και φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι από τον πόλεμο του 1940. 

Σ: Από πού το βλέπεις ότι είναι ξεκάθαρο; Θυμάσαι κάποιο γεγονός; 

Θυμάσαι για τον καιρό, για τον τόπο; 

Μ: Θυμάμαι ότι ο καιρός ήτανε χιόνια και έτσι, και ότι πολλοί άνθρωποι έτσι 

έπεφταν δεν μπορούσαν να αντέξουν άλλο και ότι γενικά ο καιρός ήταν 

άστατος και δε βοήθησε καθόλου. 

Μ: Μήπως θυμάσαι, από πού έχεις ακούσει ότι ο καιρός ήτανε, ο βαρύς 

χειμώνας του ’40; 

Σ: Από διάφορες εκδηλώσεις, ε από μαθήματα που κάναμε στο δημοτικό σε 

όλες τις τάξεις. 

Σ: Από αλλού δε θυμάσαι; Από τη τηλεόραση, από κάποιο ντοκιμαντέρ; 

Μ: Ναι και από την τηλεόραση. 

Σ: Από ταινίες; 

Μ: Από ταινίες όχι τόσο, όχι τόσο, γενικά όχι τόσο . Αλλά από ντοκιμαντέρ, 

ΕΤ1. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Δεν ξέρεις. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία την έκτη.  

Μ: Αυτό το έχω δει κι άλλη φορά. 

Σ: Από που το έχεις δει αυτό; 

Μ: Ε στο σχολείο μας έδειχναν φωτογραφίες από παλιά. 

Σ: Από ποιο γεγονός είναι αυτή η φωτογραφία; 

Μ: Είναι… από πόλεμο πάντως… 

Σ: Ναι. Τι βλέπεις; Για να σε βοηθήσω: που είναι αυτοί οι άνθρωποι; 

Μ: Είναι στο βουνό στα χιό…έχει χιόνια. 

Σ: Σε ποιον πόλεμο είχε χιόνια και είχε γίνει πάνω σε βουνό; Που έχει μείνει ο 

βαρύς χειμώνας της τάδε ημερομηνίας; 

Μ: Το ξέρω αλλά δεν το θυμάμαι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι ποιους πολεμούσαμε; 

Μ: Νομίζώ δεν είμαι σίγουρη, άμα ήτανε εκείνο, πρέπει να πολεμούσανε 

νομίζω ότι πολεμούσαμε τους…τους Τούρκους; 
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Σ: Τους Τούρκους; Μήπως θυμάσαι πότε περίπου; Το 1800; Το 1900; Πότε 

ήταν αυτό. 

Μ: Το 1800. 

Σ: Άλλος πόλεμος δεν έγινε; 

Μ: Έχουν γίνει κι άλλοι πόλεμοι. 

Σ: Ποιοι πόλεμοι; 

Μ: Με τους γερμανούς και με τους Ιταλούς ήτανε. 

Σ: Πότε ήταν αυτό με τους Ιταλούς και τους γερμανούς;  

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Δε θυμάσαι ακριβώς. Θα μπορούσε να ήτανε από εκείνον εκεί τον πόλεμο; 

Μ: Θα μπορούσε. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Αυτή είναι η έκτη φωτογραφία. 

Μήπως μπορείς να μου πεις τι βλέπεις; 

Μ: Ναι είναι άνθρωποι…ε στρατιώτες μέσα στα χιόνια και τρέχουνε. 

Σ: Που είναι αυτοί οι στρατιώτες; Είναι τι τοπίο είναι, πεδινό; 

Μ: Είναι μέσα στα βουνά, σε χιονισμένα βουνά. 

Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποιο πόλεμο ήτανε οι στρατιώτες μέσα σε βουνά και 

έκανε βαρύ χειμώνα, οι Έλληνες στρατιώτες; 

Μ: Με τους γερμανούς; Δε θυμάμαι καλά. Με τους Ιταλούς; 

Σ: Ποιος πόλεμος ήταν αυτός που ήταν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί; 

Μ: Ναι ε… δε θυμάμαι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών ποντιακής και 

μικρασιατικής καταγωγής 

 

Τρεις από τις μαθήτριες αν και επισήμαναν ότι η κακοκαιρία είχε εντυπωθεί 

στη μνήμη τους ως χαρακτηριστικό ενός πολέμου, δεν μπόρεσαν να 

ανακαλέσουν το ιστορικό πλαίσιο της φωτογραφίας και έκαναν υποθέσεις για 

αυτό. Μια μαθήτρια αναγνώρισε άμεσα το ιστορικό πλαίσιο βασιζόμενη στις 

αναμνήσεις της σχετικά με τις συνέπειες της κακοκαιρίας στον ελληνικό 

στρατό έτσι όπως τις αποκόμισε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τέλος μία 

μαθήτρια δεν μπορούσε να ανακαλέσει ούτε την κακοκαιρία ούτε το ορεινό 

τοπίο ως χαρακτηριστικό ενός πολέμου. 
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Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της έκτης εικόνας 

από τους μαθητές αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Για να δούμε και αυτήν την εικόνα την 6. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Κάτι στρατιώτες να πηγαίνουν κάποιους να πολεμήσουν. 

Σ: Και τι έχει κάτω; 

Μ: Χιόνι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο είχε βουνό, ήταν πάνω στο βουνό, είχε 

χιόνια: 

Μ: Δε θυμάμαι πως τον λένε. Τους είχα ακούσει όλους. 

Σ: Ποιους πολεμούσαν τότε πάνω στο βουνό με τα χιόνια; 

Μ: Τώρα θα σας γελάσω. 

Σ: Δεν έχεις ακούσει για κανέναν πόλεμο που… 

Μ: Έχω ακούσει αλλά δε θυμάμαι με ποιος ήτανε, που από το κρύο τους 

είχαν κόψει τα πόδια και κάτι τέτοιο. 

Σ: Σε ποια γιορτή το είχες ακούσει αυτό; 

Μ: 28 δε θυμάμαι. 

Σ: Ποιου μήνα; 

Μ: Οκτωβρίου. 

Σ: Και δε θυμάσαι ποιους πολεμούσαν τότε; 

Μ: Τους Ιταλούς: 

Σ: Ναι εντάξει, αυτό που μου είπες τους Ιταλούς είναι σωστό. Απλά τα 

περισσότερα παιδάκια λένε τους Τούρκους γιατί οι γυναίκες εδώ φοράνε 

παραδοσιακές φορεσιές για αυτό. Κατάλαβες; Ε και πως έγινε εκείνος εκεί 

ο πόλεμος με τους Ιταλούς θυμάσαι; Για ποιο λόγο ξεκίνησε; 

Μ: Δε ξέρω. 

Σ: Δεν έχουν μια ιστοριούλα, που τη λένε την εικοστή ογδόη Οκτωβρίου με 

κάποια φράση που είπε κάποιος; 

Μ: Το «όχι» που είχαν πει; 

Σ: Και για ποιο λόγο το είχε πει το όχι; 

Μ: Τους είπε να δώσουν την πατρίδα τους και αυτός είχε πει όχι. 

Σ: Και ποιος το είχε πει το όχι; Θυμάσαι; 

Μ: Δεν ξέρω. 
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Σ: Δεν πειράζει αν δε το θυμάσαι, δε βάζουμε βαθμό. Και που έγινε εκείνος 

εκεί ο πόλεμος. Να είπαμε εδώ έχει βουνά, χιόνι. Σε ποια βουνά είχε γίνει; 

Μ: Στην Πίνδο ή όχι; 

Σ: Σε ποια σύνορα είναι η Πίνδος; 

Μ: Με την Αλβανία. 

Σ: Είχαν πάρει μέρος και οι Αλβανοί τότε; Δε θυμάσαι ε; Είχαν μείνει 

ουδέτεροι; 

Μ: Είχε γίνει πόλεμος για την Αλβανία, αλλά δε θυμάμαι με ποιους είχε γίνει. 

Ποιος είχε κατακτήσει την Κορυτσά. Οι Ιταλοί ή οι Έλληνες. 

Σ: Αυτό που το άκουσες για την Κορυτσά; 

Μ: Στην ιστορία πάλι, που ήτανε η Ελλάδα και μια άλλη χώρα και 

προσπαθούσανε να διεκδικήσουνε την Κορυτσά και την πήρε η Ελλάδα 

και μετά την έδωσε στην Αλβανία. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Δε θυμάσαι ε; Εδώ έχει ακόμα μια φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Εδώ βλέπω μερικούς στρατιώτες. 

Σ: Τι κάνουνε αυτοί οι στρατιώτες; 

Μ: Πολεμάνε. 

Σ: Πολεμάνε. Που είναι; 

Μ: Στη μικρά Ασία; 

Σ: Όχι. Τελειώσαμε με τη Μικρά Ασία. Τι βλέπεις κάτω; Τι έχει στο έδαφος; 

Μ: Χιόνι. 

Σ: Άρα είναι χειμώνας. Και εδώ πέρα τι είναι αυτά; Κάμποι; 

Μ: Βουνά. 

Σ: Βουνά. Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο πολέμησαν οι Έλληνες πάνω 

στα βουνά και είχε χιόνι, χειμώνα; Μήπως έχεις ακούσει κάτι από τις 

γιορτές που κάνουν στο σχολείο; 

Μ: Έχω ακούσει. Με τους Τούρκους; 

Σ: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι με τους Τούρκους; 

Μ: (…) 

Σ: Αυτοί φοράνε ρούχα, που φορούσαν όταν πολεμούσαν τους Τούρκους; 

Φοράνε φουστανέλες και… 

Μ: Φοράνε κανονικά ρούχα. 

Σ: Άρα σε ποιον πόλεμο μπορεί να είναι;  
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Μ: (…) 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν θα σου δείξω την επόμενη φωτογραφία, την 6η. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Ανθρώπους.  

Σ: Τι κάνουν εδώ;  

Μ: Πολεμούν.  

Σ: Για να σε βοηθήσω, αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες, και πολεμούν 

απάνω στο βουνό, κι έχει χιόνι. Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο 

πολέμησαν οι Έλληνες κι είχε βουνό, χιόνι, χειμώνα βαρύ.  

Μ: Με τους Τούρκους.  

Σ: Άλλο πόλεμο; Θυμάσαι;  

Μ: Με τους Πέρσες.  

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Εμ κοίτα κι αυτή τη φωτογραφία. Την έκτη φωτογραφία. 

Μ: Πάλι πάνε  για να πολεμήσουν τους Ιταλούς οι Έλληνες. 

Σ: Από πού το κατάλαβες ότι πάνε να πολεμήσουν τους Ιταλούς; 

Μ: Επειδή είναι πάνω στα βουνά. 

Σ: Ναι; 

Μ: Και…  

Σ: Σε ποια βουνά πολεμούσαν τους Ιταλούς; 

Μ: Στα Αλβανικά. 

Σ: Ε…, πήρε μέρος και η Αλβανία σ’ εκείνον τον πόλεμο; 

Μ: Ε… δεν ξέρω. 

Σ: Δεν ξέρεις; 

Μ: Όχι. Μάλλον όχι. 

Σ: Μάλλον όχι ε; 

Μ: Όχι, όχι δεν πήρε μέρος γιατί…τους άφησε τους Ιταλούς να περάσουν. 

Σ: Τους άφησε τους Ιταλούς να περάσουν, ε; Το χιόνι που έχει κάτω, σου λέει 

τίποτα; 

Μ: Ότι είναι σε μεγάλο υψόμετρο και είναι χειμώνας. 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάτι γι’ αυτό το χειμώνα; Πώς τον λέγανε;  

Μ: Όχι. 

Σ: Απ’ τη χρονιά που ήτανε; 

Μ: Α του… 
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Σ: Δεν θυμάσαι για το χειμώνα τίποτα ε; Δεν σου λέει τίποτα. 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Την αφήνουμε. Τώρα θα δούμε την επόμενη φωτογραφία την έκτη. Τι 

βλέπεις εδώ; 

Μ: Φαντάροι.  

Σ: Που είναι αυτοί οι φαντάροι; Σε πεδιάδα; Που είναι; 

Μ: Στο χιόνι. 

Σ: Και εδώ πάνω τι είναι; Βουνοκορφές; 

Μ: Ναι. 

Σ: Άρα είναι χειμώνας και είναι πάνω στο βουνό και πολεμάνε. Μήπως 

θυμάσαι σε ποιον πόλεμο ήταν βαρύς χειμώνας και πολεμούσαν οι 

φαντάροι πάνω στο βουνό; 

Μ: (…) 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών αλβανικής καταγωγής 

 

Τρεις από τους μαθητές δεν αναγνώρισαν το ιστορικό πλαίσιο της εικόνας, 

εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όταν τους έγιναν βοηθητικές ερωτήσεις  

σχετικά με το ποιες χώρες είχε πολεμήσει η Ελλάδα, ένας ανέφερε την 

Τουρκία και ένας την Περσία. Οι απαντήσεις αυτές πιθανότατα να 

αντικατοπτρίζουν τόσο τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που αφομοίωσαν οι 

μαθητές σχετικά με τις σχέσεις των δύο λαών όσο και την εμμονή του 

εκπαιδευτικού συστήματος στην παρουσίαση των αρχαίων ελληνικών 

πόλεων-κρατών ως ενιαίο εθνικό κράτος.  

Ένας μαθητής, μετά από μια σειρά από βοηθητικές ερωτήσεις, συνέδεσε 

την κακοκαιρία και το ορεινό τοπίο με τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο στα βουνά 

της Πίνδου. Από τα λεγόμενα του φάνηκε ότι η κακοκαιρία αποτέλεσε προϊόν 

κοινωνικής συγκράτησης επειδή εντυπώθηκαν στη μνήμη του οι συνέπειες 

της στους στρατιώτες. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όταν ερωτήθηκε ο 

μαθητής αυτός σχετικά με τη στάση της Αλβανίας στον πόλεμο, απάντησε ότι 

γνώριζε ότι οι δύο χώρες είχαν πολεμήσει για να κατακτήσουν την Κορυτσά, 

σα να επρόκειτο για ξεχωριστό γεγονός από τον άλλο πόλεμο αλλά εξέφρασε 

την άποψη ότι η Ελλάδα αφού «απελευθέρωσε» την Κορυτσά την 
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παραχώρησε στην Αλβανία. Τέλος ένας άλλος μαθητής συνέδεσε αμέσως το 

ορεινό τοπίο με τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, χωρίς αναφορά στην κακοκαιρία. 

Όταν ο μαθητής αυτός ερωτήθηκε για τη στάση της Αλβανίας στον πόλεμο, 

απάντησε ότι άφησε τους Ιταλούς να περάσουν.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της έκτης εικόνας 

από τις μαθήτριες αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Εδώ τι βλέπεις στην έκτη φωτογραφία; 

Μ: Βλέπω κάτι στρατιώτες, που τρέχουνε. 

Σ: Βλέπεις ας πούμε…που είναι αυτοί οι στρατιώτες; 

Μ: Στα βουνά. 

Σ: Και τι έχει κάτω στο έδαφος; 

Μ: Μ… 

Σ: Χορτάρι, χωράφια, χιόνι; Τι βλέπεις; 

Μ: Χιόνι. 

Σ: Σε ποιο χειμώνα μπορεί να είναι; Μήπως θυμάσαι κάποιο γεγονός που να 

χαρακτήριζε τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 

Μ: (…) 

Σ: Θα μπορούσε να είναι από άλλο πόλεμο; 

Μ: Όχι γιατί στα βουνά πολέμησαν όταν έγινε η μάχη με τους Ιταλούς. 

Σ: Ναι. Δε σου λέει τίποτα ο χειμώνας;  

Μ: (…) 

Σ: Δεν έχεις ακούσει σχετικά; 

Μ: (…) 

Σ: Λοιπόν ας την αφήσουμε. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Δεν θυμάσαι και πολύ ε; Λοιπόν τώρα θα δούμε την 6η φωτογραφία. Τι 

βλέπεις εδώ;  

Μ: Βλέπω ανθρώπους που πηγαίνουν να πολεμήσουν.  

Σ: Να πολεμήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι σε ποια πόλη νομίζεις ότι πηγαίνουν; 

Μ: Μπορεί…  

Σ: Μπορεί; 

Μ: Μπορεί να πολεμήσουνε τους Τούρκους. 
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Σ: Ναι. 

Μ: Ή να πολεμήσουνε τους Έλληνες.  

Σ: Δεν μπορεί να είναι Έλληνες αυτοί;  

Μ: Μπορεί.  

Σ: Ή με τους Τούρκους ή με τους Έλληνες; Δηλαδή οι Έλληνες θα 

πολεμήσουν Έλληνες.  

Μ: Όχι. 

Σ: Μόνο με τους Τούρκους έχουν πολεμήσει οι Έλληνες; Δεν θυμάσαι 

κάποιον άλλο πόλεμο;  

Μ: Δεν θυμάμαι.  

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Όχι. Καλά. Θα σου δείξω τώρα την επόμενη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Εδώ είναι χειμώνας, πάλι πολεμούν…  

Σ: Έτσι είναι άντρες φαντάροι, είναι πάνε στο βουνό και τι κάνουνε; 

Μ: Από ότι βλέπω έχουν όπλα και μάλλον θα πολεμήσουνε. 

Σ: Μπορείς να καταλάβεις από ποιο πόλεμο είναι; Γιατί βλέπεις είναι πάνω 

στο βουνό, έχει χιόνια. 

Μ: Ναι. Αυτό το βλέπω, αλλά δε θυμάμαι σε ποιον πόλεμο είναι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποιον πόλεμο που είχε γίνει πάνω σε ένα βουνό και 

είχε χιόνι και ένα βαρύ χειμώνα; 

Μ: Όχι. 

 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Άμα δε σου ‘ρχεται, να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Δε χρειάζεται να 

παιδεύεσαι. Τι βλέπεις εδώ;  

Μ: Στρατιώτες να παλεύουνε, στο βουνό.  

Σ: Τι έχει κάτω;  

Μ: Χιόνι.  

Σ: Μήπως μπορείς να καταλάβεις, από το συνδυασμό του βουνού με το χιόνι 

και από τη στολή των στρατιωτών, ποιους μπορεί να πολεμάνε; Σε ποιον 

πόλεμο μπορεί να είναι; Σε πόλεμο ακούμε ότι έγινε πάνω στο βουνό, ότι 

είχε χιόνι, βαρύ χειμώνα;  

Μ: Στην Αλβανία.  

Σ: Ποιους πολεμούσαν τότε οι Έλληνες; 
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Μ: Τους Τούρκους;  

Σ: Ας αφήσουμε τους Τούρκους. Ποιους άλλους πολεμούσαν τότε οι 

Έλληνες; Θυμάσαι; 

Μ: Τους Βούλγαρους.  

Σ: Είπες ότι αυτός ο πόλεμος έγινε στην Αλβανία, και οι Αλβανοί με ποιους 

πολέμησαν; Μήπως ήταν και κάποιοι άλλοι;  

Μ: (…) 

Σ: Δε θυμάσαι, ε; Και για ποιο λόγο πολέμησαν;  

Μ: Τους Τούρκους;  

Σ: Και τι ήταν οι Τούρκοι; Σύμμαχοι των Αλβανών;  

Μ: Όχι.  

Σ: Άμα είσαι σίγουρη θα μου λες. Να σε ρωτήσω. Για ποιο λόγο πολέμησαν 

οι Έλληνες τους Αλβανούς; Μήπως ξέρεις;  

Μ: Για να πάρουν τα εδάφη τους.  

Σ: Να πάρουν οι Έλληνες τα εδάφη των Αλβανών;  

Μ: Όχι, για να προστατεύσουν τα εδάφη τους.  

Σ: Από τους Αλβανούς; Από ποιους; Τι έχεις ακούσει εσύ γι’ αυτόν τον 

πόλεμο; Από το σχολείο, το σπίτι, την τηλεόραση.  

Μ: Έχω ακούσει ότι είχαν χιόνια, κρύο, πολεμούσανε, αλλά δε θυμάμαι με 

ποιους.  

Σ: Ναι, αλλά θυμόσουνα ότι ήτανε στην Αλβανία πάνω.  

Μ: Ναι. 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών αλβανικής καταγωγής 

 

Δύο μαθήτριες δεν αναγνώρισαν στην εικόνα χαρακτηριστικά που θα την 

συνέδεαν με το ιστορικό της πλαίσιο, παρά τις βοηθητικές ερωτήσεις που τις 

έγιναν.  

Μία μαθήτρια συνέδεσε το ορεινό τοπίο και την κακοκαιρία με τις μνήμες 

που είχε σχετικά με έναν πόλεμο στον οποίο πήραν μέρος η Αλβανία και η 

Ελλάδα, χωρίς όμως να είναι σε θέση  να κάνει υποθέσεις για τις συνθήκες και 

τις αιτίες του πολέμου αυτού. Τέλος μια μαθήτρια αναγνώρισε το ιστορικό 

πλαίσιο της εικόνας, δηλαδή τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο από το ορεινό τοπίο 

της φωτογραφίας.  
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Συμπεράσματα από το σύνολο των συνεντεύξεων σχετικά με τις μνήμες 

των μαθητών και των μαθητριών που προκύπτουν από την ανάλυση 

της έκτης εικόνας 

 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών και των μαθητριών 

προκύπτει ότι το ορεινό τοπίο έχει συνδεθεί στη μνήμη των μαθητών και 

μαθητριών ως τον τόπο διεξαγωγής, τόσο γενικότερα ενός πολέμου στον 

οποίο συμμετείχε η Ελλάδα, όσο και ειδικότερα ως τον τόπο διεξαγωγής του 

Ελληνοϊταλικού πολέμου.  

Η αναγνώριση της κακοκαιρίας ως στοιχείο του Ελληνοϊταλικού πολέμου 

είχε μικρότερη συχνότητα ανάμεσα στους μαθητές και στις μαθήτριες και 

συχνά αποδίδεται στο ορεινό τοπίο. Η κακοκαιρία, επίσης, φαίνεται πως 

εντυπώθηκε στη μνήμη των μαθητών και των μαθητριών επειδή φορτίστηκε 

συναισθηματικά λόγω των «απεχθών» συνεπειών της  στους στρατιώτες.  

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες αλβανικής 

καταγωγής που αναγνώρισαν το ορεινό τοπίο και την κακοκαιρία ως στοιχείο 

του πολέμου, ανακάλεσαν από τη μνήμη τους είτε τη διεξαγωγή ενός πολέμου 

στον οποίο συμμετείχαν μόνο η Αλβανία και η Ελλάδα είτε την εμπλοκή της 

Αλβανίας στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Φαίνεται, λοιπόν, ότι πιθανόν αυτοί οι 

μαθητές και οι μαθήτριες να συγκράτησαν στη μνήμη τους αυτά τα στοιχεία 

γιατί έκριναν ότι αφορούσαν άμεσα και την κοινωνική τους ομάδα 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

Η εικόνα αυτή απεικονίζει την είσοδο του ελληνικού στρατού στην πόλη 

της Κορυτσάς. Σκοπός της εικόνας αυτής είναι να ελέγξει τόσο αν η 

κατάκτηση της Κορυτσάς αποτελεί προϊόν κοινωνικής συγκράτησης, 

σύμφωνα με τη θεωρία του Bartlett, όσο και να προκαλέσει την ανάδυση 

τυχών μνημών σχετικά με τη στάση της Αλβανίας στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. 

 Η εικόνα προσφέρει στοιχεία για να αναγνωρίσουν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες τα πρόσωπα και τον τόπο της εικόνας, όπως σημαίες ελληνικές, 

αγγλικές και αλβανικές. Η εικόνα αυτή επίσης υπάρχει και στο σχολικό 

εγχειρίδιο από το οποίο διδάσκονταν οι μαθητές εκείνη την περίοδο. 
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Στην ανάλυση αυτής της εικόνας θεωρήθηκε δόκιμο να ενταχθεί και η 

συνέντευξη της αλβανίδας μαθήτριας που μόλις είχε μεταναστεύσει στην 

Ελλάδα και για αυτό η συνέντευξη της είναι διαφορετική και επικεντρώνεται 

στο ιστορικό γεγονός του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την εμπλοκή της 

Αλβανίας και της Ελλάδας σε αυτόν.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της έβδομης εικόνας 

από το τυχαίο δείγμα μαθητών 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Δε θυμάσαι. Για να δούμε αυτή τη φωτογραφία. Τι δείχνει αυτή η 

φωτογραφία; 

Μ: Κάποιος που είναι πάνω στο άλογο και οι άλλοι με συνθήματα. 

Σ: Και που είναι;  

Μ: Έχει τη σημαία. Ποια σημαία είναι αυτή η ελληνική;  

Σ: Ναι και αυτή είναι ελληνική σημαία, είναι πιο παλιά. 

Μ: Μήπως έχει σχέση με τις εικόνες που είδαμε πριν; 

Σ: Αυτοί είναι Ιταλοί ή Έλληνες; 

Μ: Ιταλοί που πηγαίνουν με ελληνικές σημαίες; 

Σ: Αυτοί είναι Έλληνες. 

Μ: Τι μπορεί να δείχνει. Ο κόσμος είναι χαρούμενος είναι λυπημένος; Τι είναι; 

Σ: Χαρούμενος. 

Μ: Γιατί μπορεί να είναι χαρούμενος; 

Σ: Επειδή οι Έλληνες νίκησαν τους Ιταλούς. 

Μ: Τους νικήσαν οι Έλληνες; 

Μ: Ναι.  

Σ: Θυμάσαι μήπως όταν νικήσαν οι Έλληνες τους Ιταλούς κάποια μεγάλη 

νίκη που είχανε; Στα βουνά. Τι είχανε κάνει τότε; Τι είχανε πάρει τι είχαν 

κερδίσει; 

Μ: Την Πόλη. 

Σ: Ποια Πόλη; Αυτή η πόλη που ήτανε; Ήτανε στην Ελλάδα; 

Μ: Στην Ελλάδα. 

Σ: Δεν ήτανε σε άλλη χώρα; 

Μ: Ήτανε. Μμμ περίμενε. 

Σ: Σε ποια χώρα πολέμησαν οι Έλληνες τους Ιταλούς; Μόνο στην Ελλάδα; 
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Μ: Τσου. 

Σ: Που αλλού; Δε σου έρχεται ε; 

Μ: Τσου. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Και αυτή τι μπορεί να είναι; 

Μ: Δεν ξέρω, δεν την έχω δει ποτέ. 

Σ: Μήπως ξέρεις άλλο γεγονός που να έγινε στον πόλεμο; 

Μ: Παρέλαση τώρα μου θυμίζει αλλά… 

Σ: Που μπορεί να έγινε αυτή η παρέλαση; Κάπου που μπορεί να είχε 

παρέλαση για μια νίκη στον πόλεμο; 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Ας δούμε την επόμενη φωτογραφία, την έβδομη. Εδώ βλέπεις κάτι; 

Μ: Ναι.  

Σ: Μπορείς να σκεφτείς τι μπορεί να είναι; 

Μ: Παρέλαση; 

Σ: Ναι από την ίδια εποχή είναι. Μήπως μπορείς να σκεφτείς για ποιο 

γεγονός μπορεί να παρελαύνανε; 

Μ: Ε (…) ε για ε… 

Σ: Για να τι; 

Μ: Για να … ε. 

Σ: Είναι χαρούμενοι; Λυπημένοι; Τι;   

Μ: Χαρούμενοι. 

Σ: Γιατί; 

Μ: Γιατί απελευθερώθηκαν από τους Τούρκους ε από τους Ιταλούς. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και κάνουν παρέλαση για να τιμήσουν τους… 

Σ: …φαντάρους; 

Μ: Ναι. 

Σ: Σε ποια περιοχή είναι; Που πολέμησαν οι Έλληνες τους Ιταλούς; 

Μ: Στην Αλβανία, στα αλβανικά βουνά. 

Σ: Και αυτοί μήπως θυμάσαι ποια πόλη πήρανε της Αλβανίας που ζούσανε 

και Έλληνες εκεί; 

Μ: Όχι  
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Σ: Δε θυμάσαι ε; Όμως δε σου κάνει όμως εντύπωση ότι πολεμήσανε στην 

Αλβανία και τους συμπεριφέρονται έτσι; Σα να τους απελευθερώσανε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Εντάξει τώρα θα δούμε την τελευταία εικόνα. Καλά; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Ότι χιόνιζε ε; Εντάξει τώρα θα δούμε την έβδομη φωτογραφία. Τι σου λέει 

αυτή η φωτογραφία; 

Μ: Ότι υποδέχονται… 

Σ: Ποιους υποδέχονται; Ποιοι είναι αυτοί εδώ; 

Μ: Στρατιώτες. 

Σ: Είναι στρατιώτες. Τι στρατιώτες είναι; Τι σημαίες έχει; 

Μ: Ελληνικές. 

Σ: Για πες. 

Μ: Υποδέχονται τον ελληνικό στρατό. 

Σ: Και τους υποδέχονται νικητές; Νικημένους; Τι τους υποδέχονται; 

Μ: Νικη…νικητές. 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποιο γεγονός που πολεμούσανε οι Έλληνες και 

νικήσανε; Κάποια πόλη που πήρανε; 

Μ: Ε την περιοχή της Σμύρνης; 

Σ: Τι; 

Μ: Την περιοχή της Σμύρνης. 

Σ: Με τον πόλεμο με τους Ιταλούς την πήρανε την περιοχή της Σμύρνης; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Για να δούμε ε…την έβδομη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Παρέλαση. Ναι παρέλαση. 

Σ: Ποιοι κάνουν παρέλαση;  

Μ: Οι Έλληνες. 

Σ: Έχουν πάρει μια μάχη σε αυτόν τον πόλεμο με τους Ιταλούς, έχουν 

κερδίσει μια πόλη. Ξέρεις ποια πόλη είναι; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δεν ξέρεις ποια πόλη είναι; 

Μ: Όχι. 
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Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών του τυχαίου δείγματος 

 

Τέσσερις από τους μαθητές δεν αναγνώρισαν ούτε το ιστορικό γεγονός 

ούτε το ιστορικό πλαίσιο που αποτυπώνονται στην εικόνα, παρά τις επιπλέον 

πληροφορίες που τους δόθηκαν και των βοηθητικών ερωτήσεων που τους 

έγιναν. Ένας μαθητής, ωστόσο, κατόπιν βοηθητικών ερωτήσεων κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν εορτασμό της νίκης των Ελλήνων στον 

Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και υπέθεσε ότι μπορεί να έγινε και στην Αλβανία, 

χωρίς όμως να έχει τέτοια ανάμνηση. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της έβδομης εικόνας 

από τις μαθήτριες του τυχαίου δείγματος 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Για να δούμε αυτό εδώ τι μπορεί να είναι; Για να δούμε τη φωτογραφία. 

Μ: Έχουνε δύο σημαίες, αλλά εκεί άλλες, μια ελληνική και ένα τέτοιο σταυρό. 

Σ: Και αυτή εδώ ελληνική είναι. Υπάρχουν δύο ειδών ελληνικές σημαίες μια 

είναι τέτοια και μια είναι αυτή εδώ. 

Μ: Αυτή είναι ελληνική σημαία. 

Σ: Και αυτή. 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Αυτή εδώ είναι πολύ παλιά ελληνική σημαία μετά την αλλάξαμε και την 

κάναμε έτσι. 

Μ: Ναι. Ο κύριος από εδώ θέλει να… κάνουνε ένα παρέλαση να γλεντήσει ο 

κόσμος. Οι άνθρωποι θέλουνε ειρήνη και για αυτό σηκώνουνε τις σημαίες. 

Σ: Ναι.  

Μ: Περνούν στο δρόμο. 

Σ: Μήπως αυτοί έχουν νικήσει στον πόλεμο και τους υποδέχονται; 

Μ: Ναι. 

Σ: Ε τότες αφού οι άλλοι θέλουν ειρήνη; 

Μ: Αυτοί θέλουνε πόλεμο και δε μπορούνε να κάνουνε ειρήνη, για να 

σκοτώνουν τους Γερμανούς, τους Τούρκους, τους άλλους, αλλά οι 

άνθρωποι δε μπορούν να κάνουν πόλεμο ούτε σκλαβιά, θέλουν ειρήνη. 

Σ: Μήπως αυτοί πολέμησαν το ’40 και κερδίσανε; 
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Μ: Και κέρδισαν οι Έλληνες αλλά σκότωσαν έναν έλληνα γιατί σκότωσαν έναν 

τούρκο και ένα γερμανό και οι άλλοι έπρεπε να πάρουν τα όπλα για να 

σκοτώσουν και Έλληνες. 

Σ: Ναι.  

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Εντάξει. Εδώ τι μπορείς να δεις; 

Μ: Όταν φεύγανε οι Ιταλοί. 

Σ: Οι Ιταλοί είναι; 

Μ: Α όταν ξεκινούσαν οι στρατιώτες από την Ελλάδα για να πάνε να 

πολεμήσουν στα αλβανικά βουνά; 

Σ: Θα μπορούσε να ήτανε. Μήπως θυμάσαι κάποια νίκη των Ελλήνων; Να 

έχουν καταλάβει κάτι; Να κάνουνε παρέλαση; Μέχρι που είχανε φτάσει οι 

Έλληνες; 

Μ: Είχανε πάρει μέχρι και τη Βόρειο Ήπειρο. 

Σ: Κάποια πόλη εκεί που να είχανε πάρει; 

Μ: Δεν τη θυμάμαι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ:Δεν πειράζει ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Αυτή είναι η έβδομη 

φωτογραφία. 

Μ: (…) 

Σ: Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Είναι κάποιοι ανθρώποι, φαντάροι, φαντάροι είναι. 

Σ: Ναι. 

Μ: Που κρατάνε όπλα, άλλοι είναι σε άλογα κρατάνε ελληνικές σημαίες. 

Σ: Και πως φαίνονται χαρούμενοι; Λυπημένοι; Τι κάνει ο κόσμος; 

Μ: Χαρούμενοι. 

Σ: Και πότε συνήθως είναι χαρούμενοι οι φαντάροι; 

Μ: Όταν… νικάμε όχι. Όταν νικάμε στη μάχη. 

Σ: Ποια μάχη μπορεί να νίκησαν αυτοί οι φαντάροι; 

Μ: Με τους Τούρκους! 

Σ: Όταν πολεμούσαν οι Έλληνες με τους Τούρκους τέτοια ρούχα φορούσανε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Ποιον πόλεμο είπες ότι… 

Μ: Ο πρώτος παγκόσμιος. 
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Σ: Σε ποιον πόλεμο πολεμήσαμε εμείς με τους Ιταλούς και τους γερμανούς; 

Μ: Με τους Ιταλούς πολέμησαν; Και με τους Ιταλούς και με τους γερμανούς 

πολέμησαν.  

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν τώρα είναι η έβδομη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Βλέπω να…να πανηγυρίζουν με ελληνικές σημαίες. 

Σ: Ποιοι είναι αυτοί; 

Μ: Μήπως είναι οι Έλληνες φαντάροι; 

Σ: Ναι. Μήπως ξέρεις από ποιον πόλεμο μπορεί να είναι; Σε ποιον πόλεμο 

νικήσαμε; 

Μ: Με την Αγγλία; 

Σ: Γιατί πιστεύεις ότι ήτανε με την Αγγλία; 

Μ: Από τις σημαίες. 

Σ: Μήπως για να βγάλουνε τις σημαίες έξω οι Έλληνες ήτανε σύμμαχοι οι 

Άγγλοι; 

Μ: Α ναι. 

Σ: Και σε ποιον πόλεμο ήτανε σύμμαχοι οι άγγλοι με τους Έλληνες; 

Μ: (…) 

Σ: Στον πόλεμο με τους Ιταλούς τι γινότανε; 

Μ: Ε είχανε ε… 

Σ: Αυτοί εδώ οι άνθρωποι γιορτάζουνε μια νίκη. 

Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια νίκη στον πόλεμο με τους Ιταλούς σημαντική; 

Καμιά πόλη που να πήραμε; Οι Έλληνες; 

Μ: Με τους Ιταλούς; Όλοι; 

Σ: Δε σου έρχεται στο μυαλό κάτι; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Λοιπόν τώρα ας δούμε την επόμενη φωτογραφία την έβδομη. 

Μ: Εδώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι κάτι σαν παρέλαση. 

Σ: Ναι. 

Μ: Μάλλον επειδή νίκησαν. 
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Σ: Ναι είναι από τον προηγούμενο πόλεμο, που βλέπαμε πριν το ’40. Μήπως 

βλέπεις καθόλου, ξέρεις  κάποια νίκη, η οποία έγινε, σημαντική σε εκείνον 

εκεί τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δεν ξέρεις κάποια σημαντική νίκη ας πούμε; 

Μ: Όχι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών του τυχαίου δείγματος 

 

Τέσσερις μαθήτριες δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το ιστορικό γεγονός 

της εικόνας παρά τις διευκρινιστικές πληροφορίες που τις δόθηκαν και τις 

βοηθητικές ερωτήσεις που τις έγιναν. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μια 

από αυτές τις μαθήτριες «αναγνώρισε» αρχικά στην εικόνα μια φιλειρηνική 

εκδήλωση. Μία μαθήτρια εντόπισε το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο (την ήττα της 

Ιταλίας) και έπειτα από ερωτήσεις ανακάλεσε την κατάληψη της Βόρειας 

Ηπείρου από τον ελληνικό στρατό, στο πλαίσιο της οποίας και ένταξε την 

εικόνα, χωρίς όμως να μπορέσει να ανακαλέσει το όνομα συγκεκριμένων 

πόλεων.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της έβδομης εικόνας 

από τους μαθητές ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Αυτή η φωτογραφία τι σου λέει; 

Μ: Ότι νίκησαν και πανηγυρίζουν. 

Σ: Που μπορεί να νικήσανε; 

Μ: Στα αλβανικά βουνά εκεί νίκησαν τους Ιταλούς, νίκησαν. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Μετά το Πάσχα ε; Λοιπόν τώρα πάμε στην έβδομη φωτογραφία. Τι βλέπεις 

μπροστά σου; 

Μ: Ελληνικά σπίτια.  

Σ: Από πού το κατάλαβες ότι είναι ελληνικά; 

Μ: Έχουν σημαίες. 

Σ: Μήπως μπορεί να είναι κάπου αλλού; Στον πόλεμο του ’40 που 

πολεμούσαν οι Έλληνες;  
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Μ: Α η Γερμανία. 

Σ: Δε φαίνεται να είναι Γερμανία αφού έχει ελληνικές σημαίες. Που αλλού 

πολέμησαν με τους Ιταλούς; 

Μ: Στα αλβανικά βουνά. 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια νίκη ας πούμε μια τέτοια περίπτωση που να 

συνοδευόταν από μια τέτοια παρέλαση των Ελλήνων; 

Μ: Όταν νικήσαμε τους Ιταλούς. 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποιο γεγονός στον πόλεμο σημαντικό κάποια 

κατάληψη μιας πόλης ας πούμε;  

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Η έβδομη. 

Μ: Η έβδομη δε μπορώ να θυμηθώ σε αυτήν τι γίνεται. 

Σ: Τι βλέπεις μπροστά σου;  

Μ: Βλέπω μια παρέλαση που έγινε με ελληνικές σημαίες. Αυτά. 

Σ: Μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο παρελαύνανε τότε; Είναι από το έπος του 

’40. Πότε νικήσανε, τι νικήσανε, τι πήρανε; 

Μ: Δε μπορώ να θυμηθώ.   

Σ: Μήπως πήρανε κάποια πόλη; 

Μ: Δε μπορώ να θυμηθώ. 

Σ: Μήπως θυμάσαι που πολεμήσανε με τους Ιταλούς; 

Μ: Ναι πάνω στα αλβανικά βουνά. 

 

 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Δεν πειράζει τώρα πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ τι μπορείς να 

δεις; 

Μ: Οι Έλληνες που χαίρονται. 

Σ: Για ποιο λόγο χαίρονται; 

Μ: Που νικήσανε στον πόλεμο; 

Σ: Σε ποιον πόλεμο; 

Μ: Με τους Ιταλούς; 

Σ: Μ… και που χαίρονται; Που μπορείς να πεις που έγινε παρέλαση μεγάλη 

που νικήσανε; 
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Μ: Στα Γιαννιτσά; 

Σ: Όχι. Όχι. 

Μ: Στη Γερμανία; 

Σ: Όχι.  

Μ: Στην Ιταλία; 

Σ: Οι Έλληνες όταν πολεμούσανε τους Ιταλούς πολεμούσανε στην Ιταλία; 

Μ: (…)  

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Εδώ είναι η έβδομη φωτογραφία.  

Μ: Εδώ είναι οι Έλληνες στην Κορυτσά. 

Σ: Στα είπε ο προηγούμενος; 

Μ: Όχι. Απλώς…επειδή έχω διαβάσει όλο το βιβλίο, το γράφει εκεί σ’ ένα 

κομματάκι οι Έλληνες στη Κορυτσά. 

Σ: Το έχεις ξαναδεί ε; και τι ήταν η Κορυτσά; 

Μ: Ήταν ε… μια πόλη… στην Βόρεια Ήπειρο… 

Σ: Ναι… 

Μ: Και τελικά πήγε στους…ε στην Αλβανία. 

Σ: Ναι. Η οποία ήταν ποιων; Ήταν των Ελλήνων; 

Μ: Των Ελλήνων. Την πήραν οι Έλληνες… 

Σ: Ναι. Αυτήν  εδώ;  

Μ: Αυτήν εδώ από… την είχαν οι Τούρκοι. 

Σ: Και την πήραν οι Έλληνες απ’ τους Τούρκους; 

Μ: Όχι εδώ. Αυτό είναι αργότερα. Νομίζω ότι οι Ιταλοί ήταν. 

Σ: Οι Ιταλοί; 

Μ: Ναι. 

Σ: Ναι είχαν πάει… 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών ποντιακής και μικρασιατικής 

καταγωγής 

 

Τρεις μαθητές, οι οποίοι είτε αναγνώρισαν από μόνοι τους είτε 

ενημερώθηκαν για το ιστορικό πλαίσιο της εικόνας, δηλαδή τη νίκη των 

Ελλήνων έναντι των Ιταλών, δε μπόρεσαν να την τοποθετήσουν στο χώρο.  
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Ένας μαθητής αναγνώρισε το ιστορικό πλαίσιο της εικόνας και τοποθέτησε 

τη δράση της γενικώς στα αλβανικά βουνά. Ένας μαθητής αναγνώρισε στην 

εικόνα τον ελληνικό στρατό να μπαίνει στην Κορυτσά ανακαλώντας την εικόνα 

από το βιβλίο της ιστορίας. Ο μαθητής αυτός υποστήριξε ότι η πόλη αυτή 

κατακτήθηκε από την Ελλάδα, στην οποία και άνηκε, παρόλο που αργότερα 

πέρασε στην Αλβανία. Ο μαθητής αυτός αν και θυμόταν ότι για την απόκτηση 

της η Ελλάδα πολέμησε με μια τρίτη χώρα δεν ήταν σίγουρος αν επρόκειτο 

για την Τουρκία ή την Ιταλία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αυτός ο 

μαθητής είναι ο μόνος που ανακάλεσε την ύπαρξη της συγκεκριμένης εικόνας 

στο εγχειρίδιο της ιστορίας. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της έβδομης εικόνας 

από τις μαθήτριες ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Εμ μη μπερδεύεσαι συγγνώμη. Τώρα θα δούμε την έκτη, όχι την έβδομη 

φωτογραφία, συγγνώμη. Τι σου θυμίζει αυτή η φωτογραφία; Τι βλέπεις 

καταρχήν; 

Μ: Τον…ε σίγουρα ότι έχει κόσμο, εμ είναι από μια απελευθέρωση, ναι 

μάλλον από μια απελευθέρωση, ναι. Τώρα από ποια δεν ξέρω. Μμ…που 

ο κόσμος εδώ γιορτάζει τους…τους νικητές.  

Σ: Ναι. 

Μ: Και αυτό ξανα…ξαναβλέπουνε οι άντρες τα παιδιά τους, οι γυναίκες τους 

άντρες τους… 

Σ: Μήπως μπορείς να πεις από ποιο πόλεμο είναι από τα ρούχα που φοράνε 

οι στρατιώτες; 

Μ: (…) 

Σ: Κοίτα έχει και μια βρετανική σημαία εδώ. 

Μ: Των άγγλων με των Ελλήνων.  

Σ: Ποιος πόλεμος ήταν αυτός; Υπήρχε τέτοιος πόλεμος; Και άμα νίκησαν οι 

Έλληνες για ποιο λόγο είχε αγγλικές σημαίες στα μπαλκόνια; 

Μ: Εμ… 

Σ: Λοιπόν για να σε βοηθήσω αυτός ο πόλεμος είναι του ’40. Και εδώ οι 

Έλληνες βγήκαν νικητές. Μήπως θυμάσαι που έγινε ο πόλεμος του ’40; 

Που πολεμούσανε οι Έλληνες τους… εχθρούς τους; 
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Μ: Μ… 

Σ: Δε σου έρχεται ε; 

Μ: Τσου. 

Σ: Όχι. Μήπως θυμάσαι κάποια απελευθέρωση τότε; Κάποια νίκη των 

Ελλήνων μεγάλη; 

Μ: (…) 

Σ: Δε σου έρχεται ε; 

Μ: Μου, αυτό τον καιρό μου έχουν συμβεί πάρα πολλά και… 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Εντάξει λοιπόν, τώρα θα δούμε την επόμενη φωτογραφία, αυτή είναι η 

έβδομη φωτογραφία. Μήπως μπορείς να μου πεις εδώ τι βλέπεις; 

Μ: Είναι κάποιοι Έλληνες, φυσικά, μαζεμένοι. 

Σ: Ναι. 

Μ: Πρέπει δεν είναι στη σύγχρονη ιστορία που κάνουμε εμείς δηλαδή. Μήπως 

είναι οι…αν είναι βασιλιάς, αυτός ο Γεώργιος ή κάποιος άλλος βασιλιάς και 

μπήκε μέσα στην πόλη. 

Σ: Ποια πόλη; 

Μ: Στη Θεσσαλονίκη, νομίζω, είχε πάει ο βασιλιάς Γεώργιος και τον δέχτηκαν 

οι Έλληνες με χαρά. 

Σ: Για ποιο λόγο είχε πάει στη Θεσσαλονίκη; 

Μ: Δε θυμάμαι ακριβώς αλλά μετά από κάποια μάχη τους με αποτέλεσμα τη 

νίκη πήγε στην πόλη. 

Σ: Ποιος νίκησε; 

Μ: Οι κατακτητές αλλά δε θυμάμαι ακριβώς. Μπήκε μέσα στην πόλη για να… 

Σ: Δε μπορείς να θυμηθείς από τον τελευταίο πόλεμο κάποια νίκη; 

Μ: Τον τελευταίο πόλεμο; 

Σ: Ε το 1940. 

Μ: Ξέρω πολλές νίκες, αλλά χρονολογία δε θυμάμαι. 

Σ: Κάποια που να μπήκανε σε μια πόλη, να την επανακτήσανε ας πούμε; 

Μ: Ξέρω πολλές πόλεις αλλά δε θυμάμαι τώρα. 

Σ: Μήπως ξέρεις που ήταν αυτές οι πόλεις; Που πολεμούσανε οι Έλληνες; 

Μ: Νομίζω…αφού το κάναμε πριν λίγες μέρες. Η Ελλάδα είχε μείνει μισή… 

Σ: Από πού είχε μείνει μισή; 

Μ: Από την Στερεά και κάτω. Από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω. 
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Σ: Το 1940 η Ελλάδα είχε μείνει μισή από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω; 

Μ: Ε τότε κάτι άλλο λέω εγώ. 

Σ: Μήπως μπορείς να θυμηθείς ο πόλεμος του ’40 με ποιους έγινε; Με 

ποιους πολεμήσαμε τότε; 

Μ: Τους…τώρα ή τους γερμανούς ή τους Ιταλούς ή Τούρκους. Δε μπορώ τα 

μπερδεύω συνέχεια αυτά, ποτέ δε μπόρεσα να τα μάθω. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Θα δούμε την επόμενη εικόνα, η έβδομη εικόνα. 

Μ: Εδώ πέρα φαίνεται πως… βλέπω τους ανθρώπους να κρατάνε ελληνικές 

σημαίες και πολεμιστές και εδώ πέρα φαίνεται ότι οι άνθρωποι 

διαμα…διαμά… πρέπει οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται. 

Σ: Γιατί διαμαρτύρονται; Κρατάνε σημαίες ελληνικές; 

Μ: Γιατί είναι, είναι προσπαθούνε να καθησυχάσουνε ή μπορεί να 

γιορτάζουνε γιατί είναι όλα τα κτίρια με ελληνικές σημαίες. 

Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποια περίπτωση γιορτάσανε οι Έλληνες το ’40; Ποιους 

πολεμούσανε το ’40; 

Μ: Με τη Γερμανία και την Ιταλία. 

Σ: Μαζί; 

Μ: Ε τώρα να σας πω βασικά ήτανε κάποια ξεχωριστά, είχε γίνει έγινε με 

κάποιους πρώτα ο πόλεμος. 

Σ: Με ποιους έγινε πρώτα ο πόλεμος; Με τους Ιταλούς ή τους γερμανούς; 

Μ: Με τους γερμανούς. 

Σ: Και ποιοι νίκησαν; 

Μ: Τώρα ποιοι νίκησαν στο τέλος ή σταδιακά; 

Σ: Σταδιακά. 

Μ: Σταδιακά νίκησαν περίπου νικούσαν οι Γερμανοί, εμείς και όταν 

καταλαμβάναμε τους…τα εδάφη της Κορυτσάς και αυτά… 

Σ: Θα μπορούσε να ήταν αυτή η φωτογραφία η κατάκτηση της Κορυτσάς; 

Μ: Ε ναι. Θα μπορούσε αλλά δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι εδώ πέρα ε οι 

άνθρωποι ανακοινώνουν κάτι στο λαό. 

Σ: Θα μπορούσαν να ανακοινώνουν ας πούμε την κατάκτηση της Κορυτσάς; 

Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως ξέρεις που είναι η Κορυτσά; 

Μ: Ε είναι στην Αλβανία, είναι κάπως ε μ… 
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Σ: Μήπως ξέρεις αν ζούνε ας πούμε Έλληνες ή Αλβανοί; 

Μ: Εκεί πέρα ζούνε περισσότερο Αλβανοί αν και σπάνια βρίσκεις, μετρημένοι 

στα δάχτυλα, είναι οι Έλληνες. 

Σ: Μήπως ξέρεις οι Αλβανοί με ποιανού το μέρος ήτανε; Ήτανε με το μέρος 

των γερμανών; Είχανε κατακτηθεί; 

Μ: Αυτοί είχανε, δεν τους πολύ-λογάριαζαν γιατί δεν ήτανε μεγάλη δύναμη και 

ήτανε και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, αλλά ήτανε με το μέρος των 

γερμανών και των Ιταλών. 

Σ: Δηλαδή απλά δεν είχανε τη δυνατότητα να πούνε όχι; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Ναι. Αυτή εδώ η φωτογραφία, η έβδομη. 

Μ: Μ… παρέλαση είναι; 

Σ: Είναι παρέλαση είναι από το ίδιο γεγονός με αυτήν εδώ. 

Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι τους γερμανούς και τους Ιταλούς σε ποια βουνά τους 

πολεμούσανε; 

Μ: Της Μικράς Ασίας; Δε θυμάμαι. 

Σ: Δε θυμάσαι, μήπως θυμάσαι κάποια νίκη στον πόλεμο με τους Ιταλούς και 

τους γερμανούς; 

Μ: Τους Ιταλούς και τους γερμανούς; 

Σ: Ναι. (…) 

 

 

 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Είναι από τον ίδιο πόλεμο με τους 

Ιταλούς και τους γερμανούς. Βασικά πολεμήσαμε και με τους δύο 

ταυτόχρονα ή με τη σειρά, ας πούμε; 

Μ: Όχι και με τους δύο μαζί. 

Σ: Με ποιους πολεμήσαμε πρώτους;  

Μ: Με τους Ιταλούς; 

Σ: Και τι έγινε; 

Μ: Ε εκεί νικήσαμε και εδώ πρέπει να πανηγυρίζουν οι Έλληνες. 
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Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποια βουνά πολεμήσανε οι Έλληνες με τους Ιταλούς; 

Μ: Τσου. 

Σ: Περίπου, σε ποια σύνορα πολεμήσανε; 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια νίκη στον πόλεμο με τους Ιταλούς; Που 

κατακτήσανε οι κάποια πόλη; Σου λέει κάτι αυτή η φωτογραφία για κάποια 

πόλη; 

Μ: Τσου.  

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών ποντιακής και 

μικρασιατικής καταγωγής 

 

Τέσσερις μαθήτριες, οι οποίες είτε αναγνώρισαν είτε πληροφορήθηκαν το 

ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το ιστορικό 

γεγονός. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μια μαθήτρια αναγνώρισε στην 

εικόνα την είσοδο του βασιλιά Γεώργιου (και όχι του διαδόχου Κωνσταντίνου) 

στη Θεσσαλονίκη μετά από μια νίκη (δεν αναφέρθηκε ρητά ούτε στους 

Βαλκανικούς ούτε στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης). Η ίδια μαθήτρια 

ερωτώμενη για τον πόλεμο του 1940 απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια «ή 

τους γερμανούς ή τους Ιταλούς ή Τούρκους. Δε μπορώ τα μπερδεύω 

συνέχεια αυτά, ποτέ δε μπόρεσα να τα μάθω». Πιθανόν εδώ να φαίνεται ότι 

στη μνήμη των μαθητών και των μαθητριών έχουν εντυπωθεί τα στοιχεία που 

προβάλλει ως σημαντικά το εκπαιδευτικό σύστημα και η κοινωνία εν γένει, 

δηλαδή η ταυτότητα των «εχθρών» και όχι τόσο το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο 

των γεγονότων που τους κατέστησαν «εχθρούς».  

Άλλη μαθήτρια αν και δεν αναγνώρισε αρχικά στην εικόνα το ιστορικό 

πλαίσιο, μετά από μια σειρά βοηθητικών ερωτήσεων αναφέρθηκε την 

κατάκτηση της Κορυτσάς όμως μετά από διαμάχες με το γερμανικό και όχι τον 

ιταλικό στρατό. Η μαθήτρια αυτή ανακάλεσε ότι η Κορυτσά ανήκει σήμερα 

στην Αλβανία και ότι έχει λίγους Έλληνες και Ελληνίδες κατοίκους και ότι η 

Αλβανία ήταν ανήμπορη λόγω της κατάστασης της να αντισταθεί στη διέλευση 

των γερμανικών και ιταλικών στρατευμάτων.  
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Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της έβδομης εικόνας 

από τους μαθητές αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

(Μ: Είχε γίνει πόλεμος για την Αλβανία, αλλά δε θυμάμαι με ποιους είχε γίνει. 

Ποιος είχε κατακτήσει την Κορυτσά. Οι Ιταλοί ή οι Έλληνες. 

Σ: Αυτό που το άκουσες για την Κορυτσά; 

Μ: Στην ιστορία πάλι, που ήτανε η Ελλάδα και μια άλλη χώρα και 

προσπαθούσανε να διεκδικήσουνε την Κορυτσά και την πήρε η Ελλάδα 

και μετά την έδωσε στην Αλβανία.) 

Σ: Την έχεις δει πουθενά αυτή την εικόνα; 

Μ: Όχι. 

Σ: Θα μπορούσε να ήταν αυτή η Κορυτσά; 

Μ: Όταν την κατακτούσαν οι Έλληνες ναι. 

Σ: Θα μπορούσε να ήταν από τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 

Μ: Τσου. 

Σ: Εσύ δηλαδή από την Κορυτσά έχεις ακούσει μόνο από το σχολείο, δεν 

έχεις ακούσει από το σπίτι τίποτα; 

Μ: Όχι πολλά. Εντάξει και εγώ από την Κορυτσά είμαι για αυτό. 

Σ: Α! Για αυτό. Και δεν έχεις ακούσει ιστορίες από τότε από τον πόλεμο. Δε 

σου έχουνε πει; 

Μ: Και έχω και το σόι εκεί που πολεμούσε. 

Σ: Ποιους πολεμούσε; 

Μ:  Ο προπροπαππούς μου και η προπρογιαγιά μου είχε χορέψει το χορό 

του Ζαλογγου. Ο προπάππους μου, δε θυμάμαι ποιος ήτανε, ο 

προπάππους μου είχε πολεμήσει στα Ιωάννινα. 

Σ: Ποιους είχε πολεμήσει στα Ιωάννινα; 

Μ: Τώρα να σου πω δε θυμάμαι. Με τους Έλληνες ήταν πάντως. 

Σ: Με τους Έλληνες ήταν ε; Δηλαδή όταν λέτε ιστορίες εσύ στο σπίτι σας δε 

λέτε ποιους και πότε, λέτε τι κάνανε μόνο; 

Μ: Μμ... 

Σ: Και πότε έγινε αυτός ο πόλεμος; 

Μ: Έγινε πριν από πενήντα, εκατό, διακόσια χρόνια; Πότε; 

Σ: Πάντως πριν το 1900. 

Μ: Πριν το 1900 ήτανε; 
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Σ: Ας πούμε η γιαγιά σου δεν ήταν εκεί;  

Μ: (δεν απάντησε) 

Σ: Με το χορό του Ζαλόγγου τι έγινε, θυμάσαι; 

Μ: Κρατούσανε οι γυναίκες τα παιδιά στην αγκαλιά τους, χορεύανε ένα 

τραγούδι και πέφτανε μια-μια, και όχι πρώτα ρίχνανε πρώτα τα μωρά και 

μετά έπεφταν αυτές. 

Σ: Για ποιο λόγο πέφτανε; 

Μ: Για να γλιτώσουν τα μωρά τους. 

Σ: Από πού; Από ποιον; 

Μ: Από τους Τούρκους για να μην τα σκοτώσουν. 

Σ: Ε και τα σκότωναν αυτές; 

Μ: Γιατί ζούσαν μαζί με αυτά, για να γλιτώσουν και οι δύο. 

Σ: Από ποιόν; 

Μ: Από τους Ιταλούς; 

Σ: Λοιπόν. Δηλαδή στον πόλεμο με τους Ιταλούς η Αλβανία δεν είχε πάρει 

μέρος αλλά οι Έλληνες είχαν πάρει την Κορυτσά και μετά ήρθαν οι Ιταλοί 

και την πήραν ή οι άλλοι, ποιοι είχαν πάει και την είχαν πάρει μετά; 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι στον πόλεμο με τους Ιταλούς ποιοι είχαν νικήσει; 

Μ: Οι Ιταλοί; 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Αυτή εδώ είναι μια νίκη των Ελλήνων σε αυτόν τον πόλεμο, που 

πολέμησαν κι οι Αλβανοί, που δε θυμάσαι με ποιους άλλους πολέμησαν 

στο πλευρό τους. Μήπως σου λέει τίποτα αυτή η εικόνα; Την έχεις δει 

πουθενά; 

Μ: Δε θυμάμαι…πρώτη φορά. 

Σ: Μήπως θυμάσαι μια πόλη που είχαν πάρει τότε οι Έλληνες; Από τους 

Αλβανούς; 

Μ: Τίρανα;  

Σ: Είσαι σίγουρος για τα Τίρανα ή… 

Μ: Όχι και τόσο. 

Σ: Όχι και τόσο ε; Λοιπόν τώρα που είδαμε τις εικόνες θα σου πω, ότι 

πρόκειται για τον ερχομό των μικρασιατών και των ποντίων στην Ελλάδα 

και τη μικρασιατική καταστροφή. Οι πρώτες φωτογραφίες που είδαμε. Και 
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οι δεύτερες φωτογραφίες που είδαμε ήταν για έναν πόλεμο που έγινε με 

τους Ιταλούς. 

Μ: Ιταλούς; 

Σ: Και είχαν πάρει μέρος και οι Αλβανοί σε αυτόν τον πόλεμο. Ναι; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Ποιους άλλους πολέμησαν εκτός τους Τούρκους και τους Πέρσες οι 

Έλληνες. Δεν ξέρεις ε; Μήπως αυτή εδώ η φωτογραφία, η 7η σου λέει κάτι;  

Μ: Δεν την έχω ξαναδεί.  

Σ: Λοιπόν για να σε διευκολύνω, τα γεγονότα για τα οποία μιλήσαμε ήταν η 

Μικρασιατική καταστροφή, ο ερχομός των Ποντίων στη Ελλάδα και ο 

πόλεμος με τους Ιταλούς. Δεν τα ξέρεις αυτά τα δύο γεγονότα καθόλου ε;  

Μ: Δεν τα ξέρω.  

Σ: Δεν ξέρεις ούτε καν τι έγινε; 

Μ: (…) 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν. Τώρα θα δούμε την επόμενη φωτογραφία, την έβδομη. 

Μ: Αυτή είναι όταν γύρισαν οι Έλληνες με τα χαρμόσυνα νέα που μπόρεσαν 

να νικήσουνε τους Ιταλούς. 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια νίκη; Με τους Ιταλούς πάνω στα βουνά που  

πολεμούσανε; Των Ελλήνων; 

Μ: Γίνονταν… διάφορες μάχες. Δεν… 

Σ: Καμιά πόλη που πήραμε; 

Μ: Α, πήρανε… τη Βόρεια Ήπειρο εκεί… στην Αλβανία. 

Σ: Πως λέγανε μια πόλη από αυτές που πήρανε; 

Μ; Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο…Κορυτσά. 

Σ: Άρα τις θυμάσαι αυτές τις πόλεις. Μήπως ε…; Από ποιον τις πήραν αυτές 

τις πόλεις; 

Μ: Από… τους Ιταλούς, που είχαν ε… που είχαν κατοχή στην Αλβανία και 

μπόρεσαν… να τις πάρουν. 

Σ: Και τις ελευθερώσανε; 

Μ: Ναι, ναι. 

Συνέντευξη πέμπτη 
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Σ: Για να δούμε και την έβδομη φωτογραφία. Έχεις δει άλλη τέτοια 

φωτογραφία; 

Μ: Είναι παρέλαση, έχει στρατό. 

Σ: Ναι είναι μια νίκη που έκαναν οι Έλληνες στον πόλεμο με τους Ιταλούς. 

Μ: (…) 

Σ: Δεν ξέρεις ε; Δεν έχεις ακούσει ποτέ για αυτόν τον πόλεμο. Με την 

Αλβανία έγινε πόλεμος; 

Μ: Νομίζω ναι. 

Σ: Έχεις ακούσει από πουθενά; 

Μ: Ναι. Τη μαμά μου ρώτησα. 

Σ: Και τι σου είπε; 

Μ: Ναι μου είπε. 

Σ: Πότε; 

Μ: Δεν ξέρω. 

Σ: Δε σου είπε ποτέ τίποτα άλλο για αυτόν τον πόλεμο; 

Μ: Ούτε αυτή θυμάται. Αλλά μου είπε αυτό. 

Σ: Γιατί τη ρώτησες; Από πού το άκουσες; 

Μ: Απλά τη ρώτησα. 

Σ: Δεν έχεις ακούσει τίποτα άλλο; Ποιος νίκησε σε αυτόν τον πόλεμο; Για 

ποιο λόγο πολέμησαν; 

Μ: Η Ελλάδα νομίζω. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών αλβανικής καταγωγής 

 

Οι δύο μαθητές δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν το ιστορικό πλαίσιο της 

εικόνας παρά τις διευκρινιστικές πληροφορίες που τους δόθηκαν και τις 

βοηθητικές ερωτήσεις που τους έγιναν.  

Ένας μαθητής (που κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της έκτης εικόνας είχε 

αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Ιταλία είχαν πολεμήσει για την Αλβανία και ότι η 

πρώτη αφού νίκησε στην Κορυτσά την παραχώρησε στην Αλβανία) 

υποστήριξε ότι αυτή η εικόνα θα μπορούσε να είναι από την κατάκτηση της 

Κορυτσάς από τους Έλληνες. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο μαθητής 

αυτός ανέφερε χωρίς να ερωτηθεί με περηφάνια ότι οι πρόγονοι του 

συμμετείχαν σε αγώνες του ελληνικού έθνους.  
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Ένας άλλος μαθητής μετά από μια σειρά από βοηθητικές ερωτήσεις 

υποστήριξε πάλι ότι η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου 

κατέκτησε και «απελευθέρωσε» από τον ιταλικό ζυγό μια σειρά από πόλεις 

της Αλβανίας, μεταξύ των οποίων και την Κορυτσά και υπέθεσε ότι η εικόνα 

θα μπορούσε να αναπαριστά αυτό το γεγονός.  

Τέλος ένας μαθητής αναγνώρισε το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της εικόνας 

δηλαδή τους πανηγυρισμούς της Ελλάδας για τη νίκη της έναντι στην Ιταλία 

χωρίς να το πλαισιώσει με στοιχεία όσον αφορά τον τόπο. Ενδιαφέρον 

προκαλεί το γεγονός ότι ο μαθητής αυτός όταν ερωτήθηκε αν η Αλβανία 

πολέμησε σε αυτόν τον πόλεμο ανακάλεσε έναν πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και 

Αλβανίας, για τον οποίο δεν είχε περισσότερες μνήμες. Το αξιοπερίεργο είναι 

ότι ο μαθητής αυτός έμαθε για αυτόν τον πόλεμο μετά από δική του 

«εσωτερική αναζήτηση» από τη μητέρα του. Πιθανόν, λοιπόν, να πρόκειται 

για τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της έβδομης εικόνας 

από τις μαθήτριες αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Ναι. Δε σου λέει τίποτα ο χειμώνας. Δεν έχεις ακούσει σχετικά. Λοιπόν ας 

την αφήσουμε. Ας δούμε την έβδομη φωτογραφία. Τι βλέπεις; 

Μ: Βλέπω κάτω ανθρώπους με ελληνικές σημαίες, και πάνω ανθρώπους 

πάνω σε άλογα. 

Σ: Και τι κάνουν γιορτάζουν, λυπούνται; Τι κάνουν; 

Μ: Γιορτάζουν. 

Σ: Μήπως θυμάσαι μια νίκη των Ελλήνων που να έχει γίνει σε αυτόν τον 

πόλεμο; Κάποια πόλη που να πήραν κάτι σημαντικό; 

Μ: (…) 

Σ: Δε θυμάσαι κάποια νίκη εε; Κάποια πόλη; Εκεί στα σύνορα που 

πολεμήσανε; 

Μ: Εεεμ, όταν πήρανε την … Μακεδονία. 

Σ: Από τους Ιταλούς την πήρανε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δε σου έρχεται κάτι ε; Ας τ’ αφήσουμε λοιπόν αφού δε σου έρχεται κάτι.  
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Συνέντευξη δεύτερη 

Δεν  παρουσιάστηκε η 7η φωτογραφία καθώς η μαθήτρια δεν είχε μνήμες 

από το γεγονός, όπως φάνηκε από την επίδειξη όλων των προηγούμενων 

εικόνων. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Μήπως θυμάσαι κανένα πόλεμο που να έγινε με την Ελλάδα και την 

Αλβανία; 

Μ: Ναι είχε γίνει ένας πόλεμος με τον…τους…στην πέμπτη τάξη το είχαμε 

κάνει αυτό. 

Σ: Ναι και τι είχε γίνει; 

Μ: Πολέμησαν η Ελλάδα, η Κωνσταντινούπολη νομίζω, όχι η Ελλάδα με τους 

Αλβανούς και κέρδισε… 

Σ: Τι κέρδισε; 

Μ: Κάτσε κάτι έγινε με την Κορυτσά, νομίζω ότι στην Κορυτσά έγινε ο 

πόλεμος. 

Σ: Θα μπορούσε να είναι αυτή εδώ η έβδομη φωτογραφία από τότε; 

Μ: Αυτό είναι στην Ελλάδα, βλέπω ελληνικές σημαίες. 

Σ: Ναι αλλά όταν κέρδισε; Η Κορυτσά; 

Μ: Όταν κέρδισε η Κορυτσά πέσανε...ο… 

Σ: Ποιος  κέρδισε την Κορυτσά; 

Μ: Οι Αλβα…ε οι Έλληνες. 

Σ: Πότε έγινε αυτός ο πόλεμος θυμάσαι; Και για ποιον λόγο; 

Μ: Νομίζω ότι έγινε για να κατακτήσουν οι Έλληνες την Κορυτσά. 

Σ: Και μετά πως έγινε και δεν είναι πλέον ελληνική; 

Μ: Η Κορυτσά; Τους νίκησαν μετά οι Αλβανοί; 

Σ: Και ο πόλεμος πότε νομίζεις ότι έγινε; 

Μ: Ο πόλεμος; 

Σ: Πριν τον πόλεμο με τους Ιταλούς ή μετά; 

Μ: Πριν τον πόλεμο; 

Σ: Πριν τον πόλεμο με τους Ιταλούς ή μετά; 

Μ: Πριν. 

Σ: Πριν τον πόλεμο με τους Ιταλούς. Δηλαδή οι Ιταλοί δεν είχαν σχέση με 

αυτόν τον πόλεμο; Ούτε οι… Για αυτόν τον πόλεμο από πού έχεις ακούσει 
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για την Κορυτσά; Έχεις ακούσει από το σχολείο; Έχεις ακούσει από το 

σπίτι; 

Μ: Ε όχι εμ…στην ιστορία στην πέμπτη τάξη είχαμε κάνει ένα μάθημα 

που…που μίλαγε για την Κορυτσά, και έγινε ένας πόλεμος. Πέθανε ο…ο 

αλβανός ήτανε… ο Ισμαήλ, πάντως πέθανε εκείνος. 

Σ: Τι ήτανε αυτός;  

Μ: Ήτανε ο…πάντως ήταν γνωστό όνομα, δε θυμάμαι ποιος ήτανε, του έχουν 

κάνει και άγαλμα επίσης στην Αλβανία, στην Κορυτσά, ε… 

Σ: Το έχεις δει το άγαλμα; 

Μ: Ναι. Πάνω σε ένα άλογο. 

Σ: Και τι κάνει; Τι έκανε αυτός; 

Μ: Ε…έχει περάσει πολύς καιρός δε θυμάμαι. 

Σ: Δε θυμάσαι ε; 

Μ: Έχει περάσει πολύς καιρός. 

Σ: Καμιά ιστοριούλα έτσι από το σπίτι να έχεις ακούσει; 

Μ: Ρώτησα τη μητέρα μου για εκείνον που πέθανε. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και μου είπε ότι είναι αλβανός και διάφορα τέτοια. 

Σ: Τι άλλο σου είπε; 

Μ: Ότι του στήσανε ένα άγαλμα στην Κορυτσά. 

Σ: Για ποιο λόγο δεν είπε; 

Μ: Δεν τη ρώτησα. 

Σ: Δεν τη ρώτησες ε; Δε σε νοιάζουν τα αγάλματα, οι πλατείες και αυτά; 

Μ: Γενικά δεν έχω καμία σχέση με τα αγάλματα, δε μου αρέσουν. 

Σ: Δε σ’ αρέσουν καθόλου; 

Μ: Μ’ αρέσει που τους έχουν βάλει σε άγαλμα, είναι κάποιος, δε μου αρέσει 

να τα βλέπω. 

Σ: Δηλαδή όταν περπατάς εδώ πέρα στο δρόμο δεν κοιτάς αγάλματα και 

τέτοια; 

Μ: Όχι τα κοιτάω. 

Σ: Αλλά δε σε νοιάζει να μάθεις και πολλά; 

Μ: Ναι. 

Σ: Όχι γιατί θα σε ρωτήσω μετά, για αυτό σε ρωτάω από τώρα. Αλλά θυμάσαι 

ότι έγινε ένας πόλεμος, οι Έλληνες την πήρανε και μετά χάσανε. 
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Μ: Όχι οι Έλληνες δεν την πήρανε. 

Σ: Δεν την πήρανε; 

Μ: Αφού η Κορυτσά υπάρχει στην Αλβανία. 

Σ: Α δεν υπήρχαν εκεί Έλληνες;  

Μ: Όχι. Μπερδεύτηκα τώρα. 

Σ: Ε συγγνώμη. 

Μ: Πάντως η Κορυτσά στην Αλβανία υπάρχει. 

Σ: Ναι είναι. 

Μ: Για  να είναι μάλλον έχασαν. 

Σ: Λες ε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Άρα η φωτογραφία είναι λάθος. Από άλλο γεγονός δηλαδή; 

Μ: Ναι. Μάλλον. Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο μέρος είναι; 

Σ: Να σου πω αφού τελειώσουμε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Θα στα πω όλα αφού τελειώσουμε. 

Μ: Ναι θέλω να μάθω που είναι σε ποιο μέρος είναι εδώ πέρα και εντάξει. 

Σ: Η Κορυτσά είναι. 

Μ: Μάλλον την κατέκτησαν. 

Σ: Εσύ όμως πιστεύεις ότι δεν την κατέκτησαν. Μπορεί να είναι και 

προπαγανδιστικό θα σου πω στο τέλος τι είναι. 

Μ: Νομίζω ότι έχασαν, δηλαδή…επειδή υπάρχει στην Αλβανία η Κορυτσά. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν, μήπως θυμάσαι κάποια νίκη των Ελλήνων στον πόλεμο αυτό; Να 

κοίτα αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ;  

Μ: Ελληνικές;  

Σ: Ναι είναι ελληνικές και έχει και μία δύο Αγγλικές. Όχι. Απλά οι Έλληνες 

ήταν σύμμαχοι των Άγγλων στον πόλεμο αυτό. Δεν είναι τραβηγμένη στην 

Ελλάδα. Πάνω στα βουνά της Αλβανίας. Μήπως θυμάσαι μία πόλη την 

οποία μπορεί να μπήκαν και να πήραν οι Έλληνες;  

Μ: Δε θυμάμαι.  

Σ: Προς το παρόν θυμάσαι ότι οι Έλληνες είχανε πολεμήσει στην Αλβανία, ότι 

ήτανε πάνω στο βουνό και είχε και χιόνι και χειμώνα. Για τον πόλεμο με 
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την Αλβανία τι θυμάσαι; Τι έχεις ακούσει γι’ αυτό; Μας ενδιαφέρουνε και τι 

κουβαλάνε τα παιδιά, η μνήμες τους.  

Μ: Αυτά δεν τα ξέρω καλά.  

Σ: Αλλά πριν απάντησες σωστά. Ήξερες ότι ο πόλεμος είχε γίνει στα βουνά 

της Αλβανίας. Από πού το είχες ακούσει αυτό;  

Μ: Είχαμε πει.  

Σ: Που το είχατε πει; Εδώ στο σχολείο  

Μ: Ναι.  

Σ: Τι είχατε πει;  

Μ: Είχαν πάει εκεί, στα βουνά, ήτανε χειμώνας, έκανε κρύο, και οι κάτοικοι 

ήταν κουρασμένοι.  

Σ: Και για ποιο λόγο είχαν παλέψει; Είχανε πολεμήσει;  

Μ: Για να προστατεύσουν τα εδάφη τους.  

Σ: Ποιοι ήθελαν να προστατεύσουν τα εδάφη τους;  

Μ: Οι Έλληνες από τους Αλβανούς.  

Σ: Δηλαδή όταν λέγατε εσείς γι’ αυτόν τον πόλεμο, απλά σου έμεινε ότι έγινε 

πάνω στην Αλβανία. Δεν πρόσεχες τα υπόλοιπα. Τα βαριόσουνα ε;  

Μ: Είχαν πάρει τα εδάφη των Ελλήνων νομίζω.  

Σ: Οι Αλβανοί; Ποια εδάφη; Καμιά πόλη;  

Μ: Έχω πάει από εκεί. Γιατί πηγαίνω Αλβανία. Από κει είμαι. Και χω πάει από 

κει. Γιατί παίρναμε λεωφορείο να πάμε σπίτι.  

Σ: Σε εκείνη την πόλη ε;  

Μ: Ναι.  

Σ: Πόσα χρόνια έχεις να πας;  

Μ: Κάθε χρόνο πηγαίνω, από δευτέρα τάξη.  

Σ: Γ, από τότε είσαι εδώ; Άρα μήπως τα χετε κάνει στο σχολείο σας στην 

Αλβανία αυτά εδώ; Δεν ξέρεις ε; Μήπως έχετε κάποια γιορτή εκεί;  

Μ: Είχαν πάρει λίγα εδάφη και ή κάποιες πόλεις που ήταν των Ελλήνων, αλλά 

τώρα τα χουνε οι Αλβανοί. Τα χουν κάνει τα σύνορα. 

Σ: Δηλαδή οι Αλβανοί σ΄ αυτόν τον πόλεμο ήθελαν να πάρουν κάποιες 

περιοχές των Ελλήνων. Αλλά τελικά τις κράτησαν αυτές τις περιοχές οι 

Αλβανοί. 

Μ: Τις πήραν, ναι.  

Σ: Πότε πιστεύεις ότι μπορεί να έγινε ο πόλεμος αυτός;  
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Μ: Ημερομηνία δεν θυμάμαι.  

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Ήθελα να σε ρωτήσω μήπως έχεις κάνει…μήπως έχεις ακούσει για 

κάποιον πόλεμο στον οποίο να πήρε μέρος η Ελλάδα και η Αλβανία μαζί; 

Όχι μαζί σα σύμμαχοι γενικά. 

Μ: Η μεταφράστρια: στην Αλβανία πρέπει να το έχουνε κάνει. 

Σ: Ε πολέμησε ποτέ η Ελλάδα με την Αλβανία; 

Μ: Ε; 

Σ: Πότε; Πες το στα αλβανικά και θα μου το πει η κοπέλα. 

Μ: Δεν το θυμάται. 

Σ: Δε θυμάται να έχει πολεμήσει ποτέ η Ελλάδα με την Αλβανία; Δεν κάνατε 

κανένα μάθημα στη ιστορία σας; 

Μ: Μπορεί να κάνανε όταν είχε φύγει. 

Σ: Ναι. Μήπως θυμάσαι οι Έλληνες να διεκδικούν την Κορυτσά ή να την 

έχουνε κερδίσει σε κάποιον πόλεμο; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δε θυμάσαι; 

Μ: Αναρωτιέμαι γιατί δεν τα έχουμε κάνει αυτά στην ύλη. 

Σ: Μέχρι σε ποια τάξη ήσουνα στην Αλβανία; Έκανες την πέμπτη; Την έκτη 

δημοτικού; Που; 

Μ: Την πέμπτη. 

Σ: Την πέμπτη; 

Μ: Άφησε την έκτη τάξη στη μέση και ήρθε και γράφτηκε στο σχολείο εδώ. 

Σ: Ε δεν έχετε κάνει για το Δευτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την Ιταλία και τη 

Γερμανία; Έχετε κάνει εκεί στην ιστορία για τον Δευτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο; 

Μ: Με; 

Σ: Γερμανία Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο; 

Μ: Όχι δεν… 

Σ: Δεν έχετε κάνει δηλαδή για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τίποτα; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι ε; Μέχρι ποια χρονιά έχετε φτάσει στην ιστορία εκεί; 

Μ: 1971, μέχρι εκείνη την περίοδο είναι. Δεν καταλαβαίνει καθόλου. 
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Σ: Ε στην ιστορία μέχρι ποια χρονιά κάνατε; Χρόνο; Ε 1920; 1940; 1970; Που 

σταματήσατε όταν έφυγες; 

Μ: Νομίζει το 1970. Νομίζει. 

Σ: Δηλαδή κάνατε σύγχρονη ιστορία. Κάνατε από το ’70, μέχρι το ’70; Δεν 

κάνατε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο; 

Μ: Είναι να τα κάνανε τώρα αλλά εγώ έχω φύγει. 

Σ: Ναι αλλά άμα είναι να κάνουν μέχρι το 1970,  ο δεύτερος παγκόσμιος έγινε 

το 1940. Δε σου λέει κάτι η ημερομηνία; 

Μ: Όχι. 

Σ: Για την ιταλική κατοχή της Αλβανίας κάνατε τίποτα; Που την είχαν 

καταλάβει οι Ιταλοί; 

Μ: Την Αλβανία; 

Σ: Ναι. 

Μ: Οι Ιταλοί είχαν καταλάβει την Αλβανία; 

Σ: Ναι. 

Μ: Δε…δε μπορεί να θυμηθεί. 

Σ: Ευχαριστώ πολύ με βοήθησες πάρα πολύ. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών αλβανικής καταγωγής 

 

Μία μαθήτρια αν και είχε μνήμες για το ιστορικό πλαίσιο του 

ελληνοϊταλικού πολέμου δε μπορούσε να ανακαλέσει κάποια νίκη των 

Ελλήνων,ενώ φαίνεται να είχε συγχύσει τις μνήμες αυτές με μνήμες από άλλα 

ιστορικά γεγονότα όπως ο Μακεδονικός Αγώνας.  

Σε μία μαθήτρια αποφασίστηκε να μην της παρουσιαστεί η εικόνα αυτή 

γιατί δεν είχε καθόλου μνήμες από τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.  

Από την επόμενη μαθήτρια και μετά αποφασίστηκε να προστεθεί το 

ερώτημα για τους μαθητές και τις μαθήτριες αλβανικής καταγωγής αν 

γνωρίζουν για έναν πόλεμο ανάμεσα στην Αλβανία και την Ελλάδα. Το 

εγχείρημα αυτό πέτυχε και οι μαθήτριες (μαθήτρια 3 και 4) και οι μαθητές 

(μαθητής 5) ανακάλεσαν στοιχεία φανταστικά ή ατελή για έναν 

ελληνοαλβανικό πόλεμο. Η μαθήτρια αυτή λοιπόν αναφέρθηκε σε έναν 

ελληνοαλβανικό πόλεμο με συγκεχυμένα ιστορικά στοιχειά (χωρικά και 

χρονικά). Ενέπλεξε λοιπόν στοιχεία βυζαντινής (Κωνσταντινούπολη) και 
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σύγχρονης ιστορίας αναφέροντας και την περιοχή της Κορυτσάς. Ως λόγο του 

πολέμου προέβαλλε την επεκτατική δραστηριότητα της Ελλάδας, ενώ όταν 

της ζητήθηκε να συσχετίσει τον πόλεμο που ανέφερε με την εικόνα 

συγχύστηκε γιατί δε μπορούσε να ερμηνεύσει το γεγονός ότι η Κορυτσά 

ανήκει στην Αλβανία και ταυτόχρονα να την έχει κατακτήσει η Ελλάδα.  

Η μαθήτρια, η οποία από την ανάλυση της προηγούμενης εικόνας είχε 

αναφερθεί σε έναν πόλεμο που είχαν εμπλακεί η Ελλάδα και η Αλβανία, για 

να κατακτήσει η δεύτερη τα εδάφη της πρώτης, όχι μόνο δε μπόρεσε να 

ανακαλέσει μια ελληνική νίκη αλλά υποστήριξε και ότι η Αλβανία νίκησε την 

Ελλάδα, προς υποστήριξη της άποψής της προέβαλε το επιχείρημα ότι αυτά 

τα μέρη τα βλέπει σήμερα στην Αλβανία. Πιθανόν η μαθήτρια αυτή να μην είχε 

κατανοήσει το ιστορικό πλαίσιο του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και να 

πίστεψε ότι στον πόλεμο αυτό συμμετείχαν μόνο οι δύο χώρες και από τη 

στιγμή που οι πόλεις που άκουσε στα πλαίσια του μαθήματος ανήκουν 

σήμερα στην Αλβανία, να ερμήνευσε έτσι τόσο τις αιτίες όσο και την έκβαση 

του φανταστικού αυτού πολέμου.  

Τέλος η μαθήτρια που πρόσφατα είχε μεταναστεύσει στην Ελλάδα δε 

μπόρεσε να ανακαλέσει τίποτα σχετικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και 

την εμπλοκή της Αλβανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας σε αυτόν, αν και 

υποστήριξε ότι στη χώρα της είχε διδαχτεί στο μάθημα της Ιστορίας μέχρι τη 

δεκαετία του 1970.     

 

Συμπεράσματα από το σύνολο των συνεντεύξεων σχετικά με τις μνήμες 

των μαθητών και των μαθητριών που προκύπτουν από την ανάλυση 

της έβδομης εικόνας 

 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών και των μαθητριών 

ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής και του τυχαίου δείγματος προκύπτει 

ότι η κατάκτηση της Κορυτσάς δεν αποτελεί ούτε ιστορική μνήμη ούτε προϊόν 

κοινωνικής συγκράτησης για την πλειονότητά τους, παρόλο που η εικόνα αυτή 

υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο. 

Αντίθετα όχι τόσο η παρουσίαση της εικόνας αλλά οι διευκρινιστικές 

πληροφορίες που δόθηκαν στους μαθητές και στις μαθήτριες αλβανικής 

καταγωγής αποκάλυψαν ότι η αναφορά στην Κορυτσά αποτέλεσε ερέθισμα 
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για την ανάδυση ιστορικών μνημών σχετικά είτε με έναν πόλεμο στον οποίο 

εμπλέκονταν η Ελλάδα και η Αλβανία είτε με τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.  

Οι μαθητές που ανακάλεσαν στη μνήμη τους τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 

απέδωσαν στην Ελλάδα τον αλτρουιστικό, όπως θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ρόλο, του «απελευθερωτή» της Αλβανίας από την ιταλική 

κατοχή.  Οι ενθυμήσεις αυτές πιθανόν να εντάσσονται στη θεωρία του Bartlett, 

για την κοινωνική συμβατότητα που υποστηρίζει ότι όταν οι γενικές 

πολιτισμικές τάσεις και αξίες τίθενται κάτω από οποιαδήποτε μορφή 

κοινωνικού ελέγχου από μια μονάδα εξουσίας, τότε η ανάκληση αποκτά 

έντονο κατασκευαστικό και εφευρετικό χαρακτήρα με το να προσαρμόζεται 

στο τι θα ήθελε να ακούσει ο συνομιλητής και φορέας εξουσίας. 

Για τους παραπάνω λόγους, μετά από κάποιες συνεντεύξεις με μαθητές 

και μαθήτριες αλβανικής καταγωγής, αποφασίστηκε να ενταχθεί στην 

ανάλυση της εικόνας το ερώτημα αν γνωρίζουν κάποιο πόλεμο στον οποίο να 

συμμετείχαν η Ελλάδα και η Αλβανία. Οι μνήμες που ανακάλεσαν οι μαθητές 

ήταν εντυπωσιακές. Οι μνήμες αυτές ποικίλανε, από την απλή αναφορά στον 

πόλεμο αυτό ως το γεγονός ότι αιτία του πολέμου στάθηκαν οι επεκτατικές 

προθέσεις της Ελλάδας ή της Αλβανίας. Κατά κανόνα οι μαθητές και οι 

μαθήτριες υποστήριζαν ότι νίκησε η Αλβανία, αφού η Κορυτσά σήμερα είναι 

στην επικράτεια της. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αρκετοί μαθητές και μαθήτριες φαίνεται 

να αποκόμισαν αυτές τις μνήμες από το οικογενειακό τους περιβάλλον και δη 

έπειτα από δικά τους ερωτήματα, παρά ταύτα στις περισσότερες περιπτώσεις 

οι μνήμες αυτές εξακολουθούν να συγχέονταν με σχολικές γνώσεις. 

Η σύγκριση λοιπόν ανάμεσα στις αναμνήσεις των μαθητών και μαθητριών 

ελληνικής και αλβανικής καταγωγής υποστηρίζει τη θεωρία ότι, η μνήμη 

αποτελεί μια κοινωνική δραστηριότητα που επηρεάζεται από την εκάστοτε 

κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι φορείς της. Δηλαδή υπάρχει μια 

ποικιλία ατομικών μνημών για ένα γεγονός, η οποία οφείλεται στις σχέσεις και 

στην αλλαγή των σχέσεων των φορέων τους με τα διάφορα κοινωνικά 

περιβάλλοντα. Σύμφωνα με τη θεωρία της διανεμημένης μνήμης του Roger 

Bastide, σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης η αναπόφευκτη ρήξη του 

κοινωνικού ιστού προκαλεί «χάσματα» στην κοινωνική μνήμη, για να 

συμπληρώσει τα οποία στοιχεία η ομάδα (στην προκειμένη περίπτωση οι 
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μαθητές και οι μαθήτριες αλβανικής καταγωγής) αναζητά από το νέο 

περιβάλλον. Τα νέα αυτά στοιχεία όμως εξακολουθούν να υπακούουν στη 

λογική του συστήματος της ομάδας-φορέα της μνήμης (Παραδέλλης, 1995) 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής και 

του τυχαίου δείγματος ενώ «διδάχτηκαν» την κατάκτηση της Κορυτσάς δε 

φαίνεται να τη συγκράτησαν στη μνήμη τους γιατί πιθανόν οι πολιτισμικές 

αξίες της κοινωνικής τους ομάδας εκείνη τη στιγμή δεν έκριναν 

αξιομνημόνευτο το γεγονός, αντίθετα οι μαθητές και οι μαθήτριες αλβανικής 

καταγωγής φαίνεται να εντάξανε τις νέες αναμνήσεις στο πλαίσιο των 

παλαιότερων τους αναμνήσεων. Συνεπώς η μνήμη των τελευταίων «συν-

διαμορφώθηκε» από τα διαφορετικά ή και αντιφατικά στοιχεία που 

αποκόμισαν με τη συναναστροφή τους με διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και 

περιβάλλοντα (ελληνική και αλβανική κοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα, 

οικογένεια και κοινωνικές συναναστροφές). Εδώ πιθανόν να πρόκειται, 

σύμφωνα με τη θεωρία του Bartlett, για τη διαδικασία της κοινωνικής 

αφομοίωσης του καινούργιου στις ήδη υπάρχουσες πολιτισμικές συνήθειες. 

Δηλαδή για τη διαδικασία κατά την οποία οι διάφορες πλευρές ή οι 

λεπτομέρειες ενός αντικειμένου μεταβιβάζονται είτε προσαρμοζόμενες άμεσα, 

αν συμφωνούν με την κληρονομιά της ομάδας, είτε σε διαφορετική 

περίπτωση, αφού επεξεργαστούν με ειδικό τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

Η εικόνα αυτή απαρτίζεται από δύο γελοιογραφίες που απεικονίζουν τη 

νικηφόρα έκβαση του ελληνοϊταλικού πολέμου για την Ελλάδα και ταυτόχρονα 

γελοιοποιούν τους «εχθρούς» Ιταλούς. Οι εικόνα αυτή επιλέχθηκε γιατί οι 
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γελοιογραφίες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής 

γνώμης τόσο κατά τον καιρό του πολέμου όσο και αργότερα, ενώ 

περιλαμβάνεται και στο σχολικό εγχειρίδιο των μαθητών και μαθητριών. 

Συνεπώς θεωρήθηκε δόκιμο να ελεγχθεί αν οι γελοιογραφίες αποτελούν 

προϊόν κοινωνικής συγκράτησης, σύμφωνα με τη θεωρία του Bartlett και 

τόποι της ιστορικής μνήμης, σύμφωνα με τη θεωρία του Le Goff και του Pierre 

Nora.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της όγδοης εικόνας 

από το τυχαίο δείγμα μαθητών 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Λοιπόν ας δούμε την τελευταία φωτογραφία την όγδοη. Μήπως σου λένε 

τίποτα αυτές οι εικόνες μήπως τις έχεις ξαναδεί σε κανένα βιβλίο; 

Μ: Εδώ είναι στην Ιταλία, στο βουνό επάνω. 

Σ: Ποιο βουνό; 

Μ: Ποιος είναι αυτός;  

Σ: Για δες και τη λεζάντα. 

Σ: Ο Μουσολίνι και αυτοί είναι οι Ιταλοί και φεύγουνε. 

Σ: Από που φεύγουνε; 

Μ: Από το βουνό. 

Σ: Ποιο βουνό; 

Μ: Δεν το θυμάμαι. 

Σ: Δε θυμάσαι το βουνό ε; Δεν πειράζει. Εντάξει. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Μ: Αυτό είναι που πολεμάνε οι Έλληνες τον Μουσολίνι νομίζω (γελώντας). 

Σ: Ναι η τελευταία φωτογραφία. 

Μ: Και εδώ είναι που πάνε οι Ιταλοί στην Ελλάδα. 

Σ: Και εδώ πέρα τι σημαίνει ότι κάνει στην Ιταλία, παίρνοντας την από την 

Ελλάδα; 

Μ: Παίρνει την Ιταλία κοντά από την Ελλάδα. 

Σ: Και τι προσπαθεί να κάνει; 

Μ: Να μην είναι κοντά. 

Σ: Γιατί να μην είναι κοντά; 

Μ: Γιατί πολεμούσαν. 
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Σ: Τι είχε γίνει τότε; 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Και την Αλβανία γιατί την είχε στον χάρτη και τις άλλες χώρες δεν τις έχει; 

Μ: Γιατί και ο Αλβανός είναι κοντά. 

Σ: Μήπως είχε γίνει κάτι; 

Μ: Α εκεί στα σύνορα που παλέψανε με τους Αλβανούς. 

Σ: Και τι είχε γίνει τότε; 

Μ: Δε ξέρω. 

Σ: Εντάξει φτάνει με τις εικόνες. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Τι μπορείς να δεις εδώ; Καταρχήν είναι γελοιογραφίες έτσι; 

Μ: Ε ο Μουσολίνι είναι μέσα; 

Σ: Βλέπουμε τον Μουσολίνι να τραβάει την Ιταλία ε; Για ποιο λόγο την 

τραβάει μήπως θυμάσαι τα τι έγινε στον πόλεμο; 

Μ: Ε… 

Σ: Τι κάνανε οι Έλληνες; Νικήσανε; Χάσανε; 

Μ: Νικήσανε. 

Σ: Νικήσανε ε; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Όχι. Ναι λοιπόν τώρα θα δούμε την τελευταία εικόνα. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Ότι…ότι κοροϊδεύουν τους Ιταλούς. 

Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Γιατί χάνουν. 

Σ: Γιατί χάνουν από εμάς; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Δεν ξέρεις ε; Λοιπόν να δούμε την τελευταία φωτογραφία να βρούμε ποιοι 

ήτανε αυτοί. Τι βλέπεις εδώ στο πρώτο μέρος; 

Μ: Μουσολί…Μουσολίνι. 

Σ: Τι άλλο γράφει; 

Μ: Μουσολίνι βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε. 

Σ: Που; 

Μ: Πέρα, πέρα γιατί οι Έλληνες μας πλησιάζουνε. 
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Σ: Ποιος ήτανε αυτός ο Μουσολίνι; Τον έχεις ακούσει ποτέ; 

Μ: Όχι. 

Σ: Τι ήτανε αυτός; 

Μ: Τούρκος; Μ όχι τούρκος. 

Σ: Ότι ξέρεις εσύ. 

Μ: Δεν ξέρω. 

Σ: Έχεις ακούσει καλά για αυτόν ή όχι; 

Μ: Όχι. Απλά νομίζω ή τα έχω μπερδέψει έχει και βγει ένα τραγούδι. 

Σ: Τι λέει το τραγούδι αυτό; 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Κάπως τον λέει. Δε θυμάσαι; Τι λέει καλά πράγματα για αυτόν ή κακά; 

Μ: Κακά πράγματα. 

Σ: Άρα δεν πρέπει να έκανε καλά πράγματα για τους Έλληνες για να του λένε 

καλά πράγματα; 

Μ: Ναι. 

Σ: Κοίτα αυτοί εδώ τραβάνε την Ιταλία μακριά από την Ελλάδα, γιατί οι 

Έλληνες τους πλησιάζουνε. Πολέμησαν ποτέ οι Έλληνες με τους Ιταλούς; 

Μ: Α ναι! 

Σ: Πότε; 

Μ: Στο, στο… 

Σ: Είχανε συμμάχους οι Ιταλοί; 

Μ: Ναι εμάς. 

Σ: Ε πως ο σύμμαχος είναι ο φίλος! 

Μ: Α όχι. Μάλλον είχαν τους Αλβανούς. Είχανε την Αλβανία. 

Σ: Και που το ξέρεις εσύ αυτό; Από πού το έχεις ακούσει; 

Μ: Από μια εγκυκλοπαίδεια που είχα διαβάσει. 

Σ: Ποια εγκυκλοπαίδεια είναι αυτή; Η Επιστήμη και Ζωή; Η Δομή; 

Μ: Νομίζω η Δομή. 

Σ: Και τι είχες διαβάσει; 

Μ: Διάβασα τη, δε θυμάμαι καλά, διάβασα ότι οι Αλβανοί είναι φίλοι με τους 

Ιταλούς και τέτοια. 

Σ: Και που πολέμησαν οι Έλληνες με τους Ιταλούς; 

Μ: Δεν ξέρω. 

Σ: Και ποιος νίκησε; 
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Μ: Οι Έλληνες. 

Σ: Την Αλβανία την είπες πριν επειδή την είδες στο χάρτη; 

Μ: Ναι. 

Σ: Δεν την είχες διαβάσει στην εγκυκλοπαίδεια ε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δεν είναι κακό να λες τι πιστεύεις. 

Μ: Εντάξει. 

Σ: Για την Αλβανία έχεις ακούσει τίποτα για αυτόν τον πόλεμο; 

Μ: Όχι. 

Σ: Για κάποια πόλη που κέρδισαν; 

Μ: Όχι αλλά έχω ακούσει ότι πολέμησε με την Αλβανία. 

Σ: Η Ελλάδα; Πότε; Έχεις ακούσει πότε και γιατί; 

Μ: Όχι μόνο…μόνο που θυμάμαι δηλαδή έχω ακούσει ότι πολέμησαν με την 

Αλβανία. 

Σ: Για ποιο λόγο πολέμησαν ξέρεις; 

Μ: Όχι. 

Σ: Ποιος κέρδισε ξέρεις; 

Μ: Όχι. 

Σ: Ούτε αυτό ξέρεις, απλά ξέρεις ότι ήτανε εχθροί. 

Μ: Ναι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών του τυχαίου δείγματος 

 

Τέσσερις μαθητές αναγνώρισαν τόσο το ιστορικό πλαίσιο (τον 

Ελληνοϊταλικό Πόλεμο) όσο και τα πρόσωπα της εικόνας (το δικτάτορα 

Μουσολίνι και τους Ιταλούς εν γένει). Από τους μαθητές αυτούς όμως μόνο 

δύο αναγνώρισαν και επισήμαναν το σατιρικό σκοπό της εικόνας, ένας από 

αυτούς, μάλιστα, ανακάλεσε, μετά από βοηθητικές ερωτήσεις, και την 

εμπλοκή της Αλβανίας στον πόλεμο, χωρίς όμως να αναφέρει περαιτέρω 

λεπτομέρειες.  

Ο μαθητής που δεν αναγνώρισε το ιστορικό πλαίσιο και τα πρόσωπα της 

εικόνας, διαβάζοντας το όνομα του Μουσολίνι (στη λεζάντα) ανακάλεσε όμως 

ένα σατιρικό τραγούδι (Κορόιδο Μουσολίνι), το οποίο επίσης αποτελεί τόπος 

της μνήμης, σύμφωνα με τις θεωρίες του Jacques Le Goff και του Pierre Nora. 
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Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της όγδοης εικόνας 

από τις μαθήτριες του τυχαίου δείγματος 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Για να δούμε την τελευταία. 

Μ: Εδώ τι βλέπεις; Τι είναι αυτό; Γελοιογραφία; 

Σ: Για να σταματήσει τον πόλεμο. 

Μ: Ναι αλλά για διάβασε τι λέει η πρώτη εδώ πέρα. 

Σ: «Βοηθάτε παιδιά να τραβήξουμε πιο πέρα γιατί οι Έλληνες μας 

πλησιάζουνε». 

Μ: Τι τραβάνε αυτοί εδώ; 

Σ: Την Ευρώπη. Για να… 

Μ: Η Ιταλία είναι η χώρα, που την τραβάνε παρακεί; 

Σ: Ναι. 

Μ: Και για ποιον λόγο την τραβάνε.  

Σ: Για να σταματήσει ο πόλεμος για μη πάνε οι άλλοι πιο εκεί να μη 

πολεμήσουν άλλο. Πάλι στην Ελλάδα, στην Αλβανία άλλο. Για να 

σταματήσει ο πόλεμος γιατί είπε ο Θεός και είναι κρίμα. Στην Ελλάδα 

εύχεται χωρίς πόλεμο να κάνουμε. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Εντάξει. Τώρα θα δούμε την τελευταία φωτογραφία, που είναι μια 

γελοιογραφία. Τις έχεις ξαναδεί; 

Μ: Μου μου. 

Σ: Μήπως μπορείς να πεις σε τι αναφέρονται; 

Μ: Τώρα τι δείχνει τους Ιταλούς… ε δείχνει και τους Έλληνες. 

Σ: Που είναι οι Έλληνες; 

Μ: Ότι έρχονται από εδώ. 

Σ: Τα τσαρούχια ε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Ε τι άλλο μπορεί να δείχνουνε; 

Μ: (…) 

Συνέντευξη τρίτη 
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Σ: Στο Δευτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοίτα έχουμε και αυτήν εδώ την εικόνα 

την τελευταία. Τώρα εδώ ξεκαθαρίζουν πολλά. Για δες τι λέει η εικόνα, τι 

δείχνει η λεζάντα. 

Μ: Εδώ να δω ή να διαβάσω αυτό; 

Σ: Διάβασε τη λεζάντα και μετά δες την εικόνα. 

Μ: Λέει…  

Σ: Τι λέει; 

Μ: Λέει εδώ πέρα ένας ο Μουσολίνι στα παιδιά, ευχαριστώ, να τραβήξουνε 

την την… 

Σ: Τι τραβάνε; 

Μ: Την Ιταλία, την Ιταλία παραπέρα γιατί έρχονται οι Έλληνες για να τους 

πολεμήσουν. 

Σ: Και για ποιον λόγο πολέμησαν οι Έλληνες με τους Ιταλούς; 

Μ: Για… ε…για. 

Σ: Μήπως θυμάσαι τι είχε γίνει τότε με τους Ιταλούς…Πάνω στα βουνά της 

Αλβανίας που πολεμούσανε; 

Μ: (…) 

Σ: Δε σου έρχεται κάτι ε; 

Μ: (…) 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν θα δούμε την επόμενη ερώτηση, επόμενη εικόνα, μπορείς να μου 

πεις τι βλέπεις 

Μ: Μπορώ να το δω αυτό; 

Σ: Ναι μπορείς. 

Μ: Βλέπω ανθρώπους και ένα χάρτη έχει εδώ πέρα. 

Σ: Και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; Ποιοι είναι αυτοί; Από ποιο γεγονός 

μπορεί να είναι; 

Μ: Ιταλοί μήπως; Επειδή είναι ο Μουσολίνι πρέπει να είναι Ιταλοί. 

Σ: Ναι και τι κάνανε, σε ποιο γεγονός μπορεί να είναι; 

Μ: Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος. 

Σ: Ναι και τι έγινε τότε; 

Μ: Τι; 

Σ: Και τι έγινε τότε; Νικήσαμε; Χάσαμε; 

Μ: Νικήσαμε. 
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Σ: Α για αυτόν το λόγο προσπαθούν να πάρουν την Ιταλία από κοντά; 

Μ: Α όχι, όχι. 

Σ: Αλλά;  

Μ: Χάσαμε. 

Σ: Γιατί χάσαμε; «Βοηθάτε παιδιά να τραβήξουμε παραπέρα, γιατί οι Έλληνες 

μας πλησιάζουνε». 

Μ: (…) 

Σ: Δεν είσαι σίγουρη ε; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Τώρα θα δούμε την τελευταία φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ;  

Μ: Γελοιογραφία. 

Σ: Ναι. Τι γίνεται σε αυτήν τη γελοιογραφία; 

Μ: Είναι κάποιοι που πηγαίνουν προς… 

Σ: Για διάβασε λίγο από εδώ. 

Μ: Μουσολίνι: βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παραπέρα γιατί οι Έλληνες 

μας πλησιάζουνε. 

Σ: Και εδώ. 

Μ: Ιταλικό ανακοι…ανακοινωθέν: η βροχή και η κακοκαιρία μας εμπόδισε την 

παρέλαση. 

Σ: Μήπως ξέρεις τι έγινε; Μήπως σου λένε αυτές οι φωτογραφίες τι έγινε τότε 

με τον πόλεμο; Ποιοι νίκησαν; 

Μ: Οι Έλληνες . 

Σ: Μήπως θυμάσαι πότε νίκησαν τους Ιταλούς και τι έγινε μετά; 

Μ: Νομίζω πως κράτησε, δε θυμάμαι πότε. 

Σ: Και μετά τι έγινε; 

Μ: Ήρθαν μετά οι σύμμαχοι και βοήθησαν αυτούς και πήγανε στην Κρήτη και 

τους καθυστέρησαν εκεί πέρα και για να πάνε στη Ρωσία τους 

καθυστέρησαν και πήγαν και πέθαναν πολλοί από αυτούς γιατί είχε 

χειμώνα πολύ βαρύ. 

Σ: Αυτό από πού το άκουσες; Το είπατε στο σχολείο, το έχεις ακούσει σε 

κάποιο ντοκιμαντέρ;  

Μ: Το έχω ακούσει σε διάφορα μαθήματα της γλώσσας, τα κάνουμε όταν 

έρχονται αυτές οι γιορτές. 
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Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών του τυχαίου δείγματος 

 

Δύο μαθήτριες αναγνώρισαν το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο και τα 

πρόσωπα της εικόνας αλλά καμία από αυτές δε φαίνεται να αναγνώρισε το 

σατιρικό της σκοπό. Μία από τις δύο μαθήτριες αν και ανακάλεσε ως ιστορικό 

πλαίσιο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δε μπόρεσε να ανακαλέσει 

λεπτομέρειες σχετικά με την έκβαση του που θα δικαιολογούσαν τις 

γελοιογραφίες.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της έβδομης εικόνας 

από τους μαθητές ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Μπράβο. Και τώρα η επόμενη φωτογραφία. 

Μ: Εδώ σατιρίζουν το Μουσολίνι. 

Σ: Για ποιο λόγο τον σατιρίζουν; 

Μ: Γιατί ήθελε να πάρει την Ελλάδα. 

Σ: Και τι έπαθε; 

Μ: Έχασε και έφυγε. 

Σ: Και έφυγε; Και οι Έλληνες τι κέρδισαν; Κέρδισαν τίποτα; 

Μ: Όχι, επειδή φύγανε. 

Σ: Και τι έγινε μετά; 

Μ: Μετά ήρθαν οι Γερμανοί. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Δε σου έρχεται κάτι. Και εδώ πέρα είναι το…  η τελευταία εικόνα που είναι 

δύο γελοιογραφίες. Μήπως έχεις ξαναδεί τέτοιες εικόνες σε σχολεία; Σε 

βιβλία; 

Μ: Πολύ παλιά. 

Σ: Τι πολύ παλιά; 

Μ: Τα βιβλία. 

Σ: Και τι βλέπεις μπροστά σου; 

Μ: Εδώ πέρα ή; 

Σ: Στην πρώτη. 

Μ: Εδώ πέρα είναι ο Μουσολίνι μαζί με τους στρατιώτες του. 
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Σ: Και τι κάνουνε;  

Μ: Ε δεν καταλαβαίνω. 

Σ: «Βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παρά πέρα γιατί οι Έλληνες μας 

πλησιάζουνε». 

Μ: Α! 

Σ: Θυμάσαι κάτι; 

Μ: Όταν οι Έλληνες έριχναν τους Ιταλούς στο νερό. 

Σ: Όταν οι Έλληνες ρίχναν; 

Μ: Τους Ιταλούς στο νερό. 

Σ: Αυτήν την έκφραση που την άκουσες; 

Μ: Ο κύριος μας μας την είπε. 

Σ: Ναι; Και η δεύτερη γελοιογραφία τι δείχνει; 

Μ: Έναν Ιταλό; Ιταλός είναι; 

Σ: Ναι. 

Μ: Να τον τέτοιο να του πετούνε τα παπούτσια, οι Έλληνες να του πετούνε τα 

παπούτσια τους. 

Σ: Δηλαδή είχαμε νικήσει πανηγυρικά τότε; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Και εδώ πέρα τι μπορείς να δεις στην τελευταία φωτογραφία; 

Μ: Ε ότι οι Ιταλοί… 

Σ: Να κοίτα και τη λεζάντα βοηθάει. 

Μ: Ο Μουσολίνι ο βασιλιάς τους που… έκανε συμμάχησε με τους Γερμανούς. 

Και εδώ πέρα είναι ο Μουσολίνι… 

Σ: Και τι έκανε τι φαίνεται εδώ πέρα στη φωτογραφία ότι γίνεται; 

Μ: Ότι κουνάει τη χερσόνησο της Ιταλίας. Κάτι τέτοιο κάνει. 

Σ: Για ποιο λόγο μπορεί να το κουνάει; 

Μ: (…) Ε γιατί οι Έλληνες, λέει, γιατί οι Έλληνες πλησίασαν τους Ιταλούς. Για 

αυτόν το λόγο. 

Σ: Οι Έλληνες νίκησαν ή έχασαν τότε; 

Μ: Νίκησαν.  

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Εντάξει τώρα πάμε να δούμε την τελευταία φωτογραφία. Τι σου λέει αυτή η 

φωτογραφία; Την έχεις ξαναδεί;  
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Μ: Αυτή δεν την έχω ξαναδεί. 

Σ: Ποιοι είναι αυτοί εδώ; 

Μ: Ιταλοί. 

Σ: Και τι κάνουνε; Εδώ τι κάνουνε σε αυτό το μέρος; 

Μ: Προχωράνε με τη βάρκα. 

Σ: Δεν είναι βάρκα αυτό. Αυτό είναι η Ιταλία και εδώ η Αλβανία και εδώ η 

Ελλάδα. 

Μ: Πολεμάνε. Είναι στην Αλβανία. 

Σ: Δε φαίνεται να πολεμάνε στην Αλβανία. Κρατάνε την Ιταλία και λέει από 

κάτω ο Μουσολίνι: «Βοηθάτε παιδιά να τραβήξουμε παρά πέρα γιατί οι 

Έλληνες μας πλησιάζουνε». 

Μ: Γιατί θα τους σκοτώσουνε οι Έλληνες; 

Σ: Γιατί; Να τώρα εδώ βλέπουμε στον χάρτη εδώ είναι η Ελλάδα, εδώ είναι η 

Αλβανία εδώ είναι άλλες περιοχές και εδώ είναι η Ιταλία. Οι Έλληνες 

έφτασαν μέχρι την Ιταλία; 

Μ: Όχι η Ιταλία έφτασε μέχρι εδώ. 

Σ: Η Ιταλία έφτασε μέχρι εδώ; Εντάξει και εδώ πέρα βλέπουμε να λέει ότι η 

βροχή και η κακοκαιρία τους εμπόδισε την προέλαση. Θυμάσαι τι έγινε 

τότε; Που πολεμούσαν; 

Μ: Ναι. 

Σ:  Και τι έγινε μετά ποιος νίκησε; 

Μ: Η Ελλάδα. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Και εδώ πέρα είναι η τελευταία εικόνα; 

Μ: Εδώ είναι στο Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο αυτό. Το ξέρω. 

Σ: Το έχεις δει από άλλού; 

Μ: Και στο βιβλίο έχει εικόνα. 

Σ: Και αυτός εδώ ποιος είναι; 

Μ: Ο Μουσολίνι. 

Σ: Τι ήταν αυτός; 

Μ: Ο… αρχηγός του φασιστικού καθεστώτος στην Ιταλία. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών ποντιακής και μικρασιατικής 

καταγωγής 
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Όλοι οι μαθητές αναγνώρισαν το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται η 

εικόνα και τα πρόσωπα της. Τέσσερις από τους μαθητές αναγνώρισαν και 

επισήμαναν το σατυρικό σκοπό της εικόνας, μάλιστα, οι δύο από αυτούς 

ανακάλεσαν ότι έχουν ξαναδεί τέτοιες φωτογραφίες στα σχολικά τους 

εγχειρίδια. Ταυτόχρονα το όνομα του Μουσολίνι φαίνεται ότι το έχουν 

συγκρατήσει οι μαθητές και το έχουν ταυτίσει με το ιστορικό γεγονός του 

ελληνοϊταλικού πολέμου.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της όγδοης εικόνας 

από τις μαθήτριες ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Εντάξει. Λοιπόν εδώ είναι η τελευταία φωτογραφία, είναι πάλι από τον 

πόλεμο του 1940. Μήπως τώρα μπορείς να μου πεις να μου πεις ποιους 

πολεμούσανε οι Έλληνες; 

Μ: Α εμ τον ε…εδώ τον Χιτ…τον τέτοιο, ο Μουσολίνι είναι. 

Σ: Ποιας χώρας ήταν ο Μουσολίνι; Τι ήτανε;  

Μ: Ιταλός. 

Σ: Με τους Ιταλούς πολεμούσαμε; 

Μ: Ε από ότι ξέρω με τους Ιταλούς. 

Σ: Ε ναι. Μήπως θυμάσαι άμα χάσαμε ή άμα νικήσαμε στον πόλεμο;  

Μ: Νικήσαμε. 

Σ: Και μετά τι έγινε; 

Μ: Μετά… 

Σ: Μήπως μπορείς να καταλάβεις τι έγινε από εδώ. 

Μ: Οι Ιταλοί έφυγαν από την Ελλάδα και γύρισαν στη χώρα τους. 

Σ: Αυτά ε; 

Μ: Ναι.  

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Ωραία τώρα πάμε στην τελευταία εικόνα. Μπορείς να μου πεις τι βλέπεις; 

Μ: Είναι από τον πόλεμο που έκανε ο Μουσολίνι στην Ελλάδα. 

Σ: Πότε έγινε αυτός ο πόλεμος; 

Μ: Το 1940 ήτανε; 

Σ: Τι έγινε τότε; 
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Μ: Οι Ιταλοί επειδή είδανε πως οι Έλληνες είχανε δυνάμεις να τους νικήσουνε 

ε… 

Σ: Να τους νικήσουνε για ποιο λόγο; 

Μ: Ε επειδή ήθελαν να κατακτήσουν την Ελλάδα ήθελαν να…ο Μουσολίνι να 

κάνει και την Ελλάδα μέρος δικό του, να το πω έτσι, η… αυτή η 

γελοιογραφία δείχνει πως ο Μουσολίνι φοβήθηκε και ήθελε να 

απομακρυνθεί από την Ελλάδα, είδε πως οι Έλληνες είχανε μεγάλες 

δυνατότητες. 

Σ: Δηλαδή οι Έλληνες νικήσανε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι πότε νικήσανε και τι έγινε μετά; 

Μ: Δε θυμάμαι γιατί δεν τα πάω πολύ καλά με τη ιστορία. 

Σ: Εντάξει. Μήπως τώρα που βλέπεις το χάρτη μπορείς να μου πεις που 

πολεμήσανε οι Έλληνες με τους Ιταλούς; 

Μ: Κάπου εδώ πέρα πολεμήσανε στην Αλβανία και στην Ελλάδα κοντά. 

Σ: Τώρα που λες ότι πολεμήσανε στην Ελλάδα και στην Αλβανία κοντά, 

θυμάσαι κάποια πόλη; 

Μ: Όχι καμία. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Εδώ είναι η τελευταία εικόνα.  

Μ: Εμ…εδώ πέρα είναι έτσι γελοιοποίηση και δείχνει πως ο Μουσολίνι ήτανε 

έτσι πιεσμένος από τους Έλληνες γιατί ήτανε πολύ καλοί πολεμιστές και… 

Σ: Και; 

Μ: Και ζητούσε βοήθεια, βοήθεια στρατό για να νικήσει τους Έλληνες. 

Σ: Δηλαδή οι Έλληνες νικήσανε τους Ιταλούς στον πόλεμο; 

Μ: Μπορούσανε να τους νικήσουνε αλλά είχανε τα, δεν ήτανε πολλά εφόδια 

ήτανε και ο καιρός. 

Σ: Δηλαδή δε νίκησαν οι Έλληνες τους Ιταλούς; 

Μ: Ε πριν είχανε, υπήρχανε κάποιες φορές που νικούσανε οι Έλληνες, αλλά 

ήτανε πολύ ήτανε ένας πολύ δύσκολος πόλεμος. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Αυτή εδώ η φωτογραφία θα σε βοηθήσει πιο πολύ. Είναι η τελευταία. 

Μ: Ναι εδώ είναι με την Ιταλία, όταν γινότανε ο πόλεμος. Και με τον Μουσολίνι 

και τους νικήσαμε. 
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Σ: Και τι άλλο έγινε; 

Μ: Και έφυγαν φυσικά. 

Σ: Πότε έγινε αυτό; 

Μ: Αχ δε θυμάμαι. 

Σ: Δε θυμάσαι, δεν πειράζει. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Δε σου λέει κάτι ε; Να δούμε την τελευταία φωτογραφία τώρα. Τι βλέπεις; 

Μ: Ε…οι…οι…μάλλον εδώ πέρα πολεμάνε Έλληνες με Ιταλούς ανάμεσα στην 

Ιταλία, την Ελλάδα και την Αλβανία.  

Σ: Η Αλβανία τι σχέση είχε, μήπως ξέρεις; 

Μ: Μήπως στα σύνορα της Αλβανίας πολέμησαν; 

Σ: Ναι και; 

Μ: Και…εκεί πέρα βλέπουμε ότι οι Έλληνες μάλλον έχουνε νικήσει και πετάνε 

παπούτσια μάλλον σε έναν Ιταλό. 

Σ: Μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο έγινε ο πόλεμος στα σύνορα με την 

Αλβανία; 

Μ: Μήπως γιατί οι Ιταλοί ήθελαν να κατακτήσουνε και την Αλβανία για να 

περάσουνε στην Ελλάδα; 

Σ: Μήπως θυμάσαι, μήπως σου έρχεται τώρα στο μυαλό κάποια πόλη για 

την Αλβανία; 

Μ: Όχι. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών ποντιακής και 

μικρασιατικής καταγωγής 

 

Όλες οι μαθήτριες αναγνώρισαν το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται 

η εικόνα αλλά μόνο μία φαίνεται να επισημάνει το σατιρικό σκοπό της. Επίσης 

το όνομα του Μουσολίνι φαίνεται ότι το έχουν συγκρατήσει οι μαθήτριες και το 

έχουν ταυτίσει με το ιστορικό γεγονός του ελληνοϊταλικού πολέμου. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της όγδοης εικόνας 

από τους μαθητές αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Για να δούμε και αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
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Μ: Τι είναι αυτό; 

Σ: Αυτός είναι ο στρατιώτης. Και κοίτα τι γράφει από κάτω. 

Μ: Μουσολίνι βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παραπέρα. 

Σ: Και τι τραβάει; 

Μ: Κουπί. 

Σ: Κουπί είναι αυτό τι γράφει επάνω; 

Μ: Ιταλία  

Σ: Μήπως είναι χάρτης; 

Μ: Ναι. 

Σ: Άρα ποιος νίκησε σε αυτόν τον πόλεμο, σου λέει τίποτα; 

Μ: Οι Έλληνες. 

Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Γιατί οι Ιταλοί τραβάν την Ιταλία. 

Σ: Και αυτός ο Μουσολίνι ποιος είναι; 

Μ: Ένας της Ιταλίας. Ο αρχηγός τους; Δε θυμάμαι τώρα. 

Σ: Δε θυμάσαι ε; Μήπως θυμάσαι πόσο κράτησε αυτός ο πόλεμος, κράτησε 

πολύ, κράτησε λίγο; 

Μ: Δε θυμάμαι τίποτα για αυτό. 

Σ: Και τι άλλο ήθελα να πω. Για την Κορυτσά, που έλεγες που πρώτα την 

πήρανε οι Έλληνες και μετά δε θυμάμαι ποιοι άλλοι είπες. Για ποιο λόγο 

την πήρανε δε θυμάσαι; 

Μ: Δε θυμάμαι για ποιο λόγο την πήρανε. Πάντως εγώ θυμάμαι ότι την 

Κορυτσά την πήρανε οι Έλληνες και μετά τη δώσανε στην Αλβανία. 

Επειδή εκεί η νότια Αλβανία, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο και Κορυτσά, 

ήτανε πρώτα Ελληνικά και μετά τα έδωσε η Ελλάδα στην Αλβανία. Δε 

θυμάμαι γιατί όμως ε; 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Για να σε βοηθήσω θα σου δείξω και την όγδοη φωτογραφία. Τι βλέπεις 

εδώ; Στο πρώτο μέρος. 

Μ: Εδώ Ιταλία; 

Σ: Ποιος; Για διάβασε τη λεζάντα. 

Μ: Εδώ; 

Σ: Ναι. 
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Μ: Μουσολίνι: Βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε πέρα πέρα, γιατί οι 

Έλληνες μας πλησιάζουνε. 

Σ: Μήπως θυμάσαι ποιος πόλεμος ήταν αυτός; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι ε; Με ποιους άλλους πολέμησαν οι Έλληνες εκτός από τους 

Τούρκους; 

Μ: Με την Αλβανία. 

Σ: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι πολέμησαν με την Αλβανία; Μήπως έχεις 

ακούσει τίποτα;  

Μ: Ναι αλλά όταν ήμουνα μικρός, μου έλεγε η γιαγιά μου ότι πολεμούσανε 

τους Έλληνες μερικές φορές. 

Σ: Πότε τους πολεμούσανε; 

Μ: Ε από τότε που μου τα είπε η γιαγιά μου δε θυμάμαι. 

Σ: Μήπως μπορείς να μου πεις τι σου έλεγε η γιαγιά σου; Σαν ιστορίες ας 

πούμε; 

Μ: Κάπως έτσι αλλά δεν τα θυμάμαι. 

Σ: Δηλαδή οι Έλληνες πώς να στο πω… πολέμησαν μόνο με τους Αλβανούς; 

Μ: Όχι. 

Σ: Με ποιους άλλους πολέμησαν; Εννοώ σε εκείνον εκεί τον πόλεμο που λέει 

η γιαγιά σου ότι πολεμούσαν οι Έλληνες τους Αλβανούς, οι Αλβανοί τους 

Έλληνες. Πολεμούσαν μόνο οι Αλβανοί ή είχαν και συμμάχους ας πούμε; 

Μ: Είχαν και συμμάχους. 

Σ: Ποιους είχανε; 

Μ: Δε θυμάμαι. Δε θυμάμαι άλλο. 

Σ: Και για ποιο λόγο πολεμούσανε; Μήπως σου είπε; 

Μ: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν μου το είπε ποτέ. 

Σ: Μήπως μπορείς να θυμηθείς πότε έγινε αυτό; 

Μ: (…) 

Σ: Καμία νίκη σε αυτόν τον πόλεμο ή των Αλβανών ή των Ελλήνων; 

Μ: Δε… 

Σ: Δε θυμάσαι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Αυτό ήταν πολύ παλιά. Λοιπόν για να σε βοηθήσω θα σου δείξω την 

τελευταία εικόνα. Τι βλέπεις σ΄ αυτήν εδώ την εικόνα;  
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Μ: Ανθρώπους.  

Σ: Τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ στο 1ο μέρος της εικόνας; Τι γράφει κάτω 

η λεζάντα;  

Μ: Μουσολίνι, βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παραπέρα γιατί οι Έλληνες 

μας πλησιάζουν.  

Σ: Τους φοβάται τους Έλληνες, τους κοροϊδεύει; Τι κάνει;  

Μ: Τους φοβάται.  

Σ: Γιατί; Κοίτα την επόμενη φωτογραφία τι λέει. Τι βλέπεις μπροστά;  

Μ: Ιταλικό ανακοινωθέν: Η βροχή και η κακοκαιρία εμπόδισε την προέλαση.  

Σ: Τι είναι η προέλαση;  

Μ: Δεν την έχω ξανακούσει.  

Σ: Δεν την έχεις ξανακούσει τη λέξη, ε; Πολέμησαν ποτέ οι Έλληνες τους 

Ιταλούς;  

Μ: Δεν ξέρω. 

Σ: Ποιους άλλους πολέμησαν εκτός τους Τούρκους και τους Πέρσες οι 

Έλληνες;  

Μ: (…) 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Και εδώ είναι η τελευταία. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Εδώ… για το… το Μουσολίνι που…  

Σ: Τι κάνει ο Μουσολίνι στην πρώτη ; 

Μ: Φεύγει. 

Σ: Φεύγει; Για διάβασε λίγο τη λεζάντα. 

Μ: Ε ναι, οι Έλληνες τους πλησιάζανε πολύ… 

Σ: Ναι. 

Μ: Και οι Ιταλοί… πήγαιναν πίσω. 

Σ: Και νίκησαν, ποιοι νίκησαν; 

Μ: Οι Έλληνες. 

Σ: Πότε νίκησαν; 

Μ: Ε… το 1941; 

Σ: Και μετά τι έγινε; 

Μ: Μετά… ήρθε… και η Γερμανία.  

Σ: Και ποιος νίκησε μετά; 

Μ: Οι Γερμανοί είχαν πρώτα κατοχή και μετά… μπόρεσαν να ελευθερωθούν. 
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Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Λοιπόν για να βοηθήσω θα δείξω αυτήν τη φωτογραφία την τελευταία. Τι 

βλέπεις εδώ στο πρώτο μέρος; 

Μ: Μ ένα… 

Σ: Τρεις κύριοι που κρατάνε κάτι. Τι κρατάνε; 

Μ: Χάρτη; 

Σ: Χάρτη. Ποιανής χώρας το χάρτη κρατάνε; 

Μ: Της Ιταλίας. 

Σ: Και τι λένε από κάτω; Τι λέει η λεζάντα; 

Μ: Μουσολίνι: βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παραπέρα γιατί οι Έλληνες 

μας πλησιάζουνε.   

Σ: Εδώ πέρα τι βλέπεις;  

Μ: (…) 

Σ: Ένα φαντάρο που του πετάνε τσαρούχια. 

Μ: Και είναι πάνω σε καράβι. 

Σ: Και είναι σε μια λιμνούλα και κρατάει ένα καράβι με τη σημαία της Ιταλίας. 

Μ: Να διαβάσω; 

Σ: Ναι διάβασε. 

Μ: Ιταλικό ανακοινωθέν: η βροχή και η κακοκαιρία μας εμπόδισε την 

προέλαση.  

Σ: Άρα σε ποιον πόλεμο είναι; 

Μ: Στην… 

Σ: Με ποιους πολεμούσαν οι Έλληνες; 

Μ: Με την Ιταλία. 

Σ: Με την Ιταλία. Θυμάσαι πότε έγινε αυτός ο πόλεμος; 

Μ: Όχι. Δεν ήμουν εδώ όταν έγινε ο πόλεμος. 

Σ: Ούτε εγώ ήμουν εδώ όταν έγινε ο πόλεμος. 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Έχεις ακούσει καθόλου για αυτόν; Τίποτα; 

Μ: (…) 

Σ: Αυτός εδώ ο κύριος ποιος είναι; 

Μ: Ποιος; 

Σ: Ο Μουσολίνι. Έχεις ακούσει τίποτα για αυτόν; 

Μ: Όχι. 
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Σ: Ξέρεις αν οι Αλβανοί είχαν πολεμήσει ποτέ με τους Ιταλούς; 

Μ: Δεν ξέρω. 

Σ: Με τους Έλληνες; 

Μ: Ούτε αυτό ξέρω. 

Σ: Δεν ξέρεις. 

Μ: Μικρός ήμουνα. 

Σ: Δεν έχεις ακούσει ποτέ για κάποιον πόλεμο που να έχει γίνει με την 

Ελλάδα και τους Ιταλούς; 

Μ: (…) 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών αλβανικής καταγωγής 

 

Μόνο ένας μαθητής αναγνώρισε το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο 

αναφέρονταν η εικόνα, χωρίς όμως να επισημάνει το σατιρικό σκοπό της. Οι 

υπόλοιποι μαθητές αν και κατάφεραν μέσω της ανάλυσης της εικόνας να 

«κατασκευάσουν» το ιστορικό πλαίσιο δεν επισήμαναν, ωστόσο, το σατιρικό 

σκοπό της. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης της ανάλυσης της όγδοης εικόνας 

από τις μαθήτριες αλβανικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Ας δούμε και την τελευταία φωτογραφία. Εδώ τι βλέπεις; 

Μ Εεμ… 

Σ: Αυτός εδώ ο κύριος ποιος είναι; Για διάβασε τη λεζάντα. 

Μ: Ο Μουσολίνι. 

Σ: Ποιος ήταν ο Μουσολίνι; 

Μ: Ήταν ο αρχηγός των Ιταλών. 

Σ: Και τι γράφει από δίπλα, τι είπε αυτός; 

Μ: Βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παραδίπλα, γιατί οι Έλληνες μας 

πλησιάζουνε. 

Σ: Και τι τραβάνε; Αυτό εδώ είναι χάρτης. 

Μ: Την Ιταλία.  

Σ: Άρα ποιος νίκησε τον πόλεμο. 

Μ: Η Ελλάδα. 
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Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Για να σε διευκολύνω θα σου δείξω την 8η φωτογραφία τώρα. Τι βλέπεις 

εδώ; Κοίτα εδώ πέρα έχει χειμώνα, είναι πάνω στο βουνό. Σε ποιον 

πόλεμο μπορεί να είναι;  

Μ: (…) 

Σ: Σε ποιόν πόλεμο είχε χειμώνα, βουνό, κρύο; Δε θυμάσαι. Αυτά δε σου 

λένε τίποτα;  

Μ: (…) 

Σ: Το βουνό και το κρύο; Εδώ πέρα τι βλέπεις; Για διάβασε. Εδώ πέρα στο 1ο 

μέρος.  

Μ: Μουσουλμάνοι.  

Σ: Μουσουλμάνοι γράφει;  

Μ: Όχι. Μουσολίνι. Βοηθήστε παιδιά να την τραβήξουμε.  

Σ: Τι τραβάει; Τι γράφει εδώ τώρα;  

Μ: Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα.  

Σ: Τι τραβάει αυτός απ΄ όλα;  

Μ: Την Ιταλία.  

Σ: Την Ιταλία. Και μετά;  

Μ: Παραπέρα γιατί οι Έλληνες μας πλησιάζουνε.  

Σ: Δηλαδή από πού την τραβάει;  

Μ: Από την Ελλάδα.  

Σ: Γιατί μήπως γίνεται πόλεμος; Έγινε πόλεμος με του Ιταλούς ποτέ; Δε 

θυμάσαι ε;  

Μ: Μπορεί και να έγινε.  

Σ: Αλλά να μην το ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα; Μήπως έχεις ξαναδεί 

αυτήν εδώ την εικόνα; Όχι ε; Δε σου λέει κάτι. Ούτε θυμάσαι για τον 

πόλεμο αυτό. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν για να σε βοηθήσω θα σου δείξω την τελευταία φωτογραφία, την 

όγδοη. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Εδώ είναι σαν κόμικς. 

Σ: Ναι γελοιογραφία είναι. Τι βλέπεις πάνω; 

Μ: Εικόνες…που πολεμούν. Εδώ η Ιταλία είναι; 

Σ: Διάβασε τη λεζάντα εδώ κάτω. 
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Μ: Μουσολίνι: Βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παραπέρα γιατί οι Έλληνες 

μας πλησιάζουνε. Ο Μουσολίνι; 

Σ: Τι ήταν ο Μουσολίνι; 

Μ: Ο Μουσολίνι; Από λεξικό δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν ξέρω. 

Σ: Δεν ξέρεις ποιος ήτανε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Μήπως ξέρεις αν πολέμησε ποτέ η Ελλάδα με την Ιταλία; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι ε; 

Μ: Νομίζω πως είχανε πολεμήσει μια φορά. 

Σ: Ναι. 

Μ: Αλλά δε θυμάμαι γιατί πολέμησαν. Τι ήθελαν να κάνουν. 

Σ: Για ποιο λόγο πολεμήσανε; 

Μ: Δε θυμάμαι αυτό είπα. Ξέρω ότι έγινε ένας πόλεμος με την Ιταλία. 

Σ: Αλλά δε θυμάσαι ε ούτε τι έγινε, ούτε πότε το γιορτάζουνε,  ούτε… 

Μ: Το γιορτάζουνε…νομίζω ότι έγινε το 1881. 

Σ: Με την Ιταλία; 

Μ: Δε θυμάμαι ακριβώς. Αλλά θυμάμαι ότι είχε γίνει ένας πόλεμος. Νομίζω ότι 

κέρδισε η Ιταλία, από ότι βλέπω και στην άλλη εικόνα και κάνουν 

παρέλαση. Αυτήν εδώ πέρα. 

Σ: Πως ξέρεις ότι κέρδισε η Ιταλία; 

Μ: Γιατί κάνουν παρέλαση. 

Σ: Για διάβασε τις λεζάντες. 

Μ: Ιταλικό ανακοινώθεν: Η βροχή και η κακοκαιρία εμπόδισαν την προέλαση. 

Σ: Τι βλέπεις να βρέχει; Βρέχει κανονικά ή τίποτα άλλο; 

Μ: Α! Δε…δε…βρέχει εκείνα τα παπούτσια που φοράνε οι Έλληνες με τη 

στολή από κάτω. Δε θυμάμαι ακριβώς. 

Σ: Άρα ποιοι φαίνεται να κέρδισαν; 

Μ: Οι Έλληνες. 

Σ: Δε θυμάσαι τίποτα για αυτόν τον πόλεμο, που έγινε;  

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη τέταρτη 
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Σ: Για να δούμε την τελευταία φωτογραφία τώρα. Θα ξεδιαλύνει λίγο τα 

πράγματα. Το πρώτο μισό. Είναι ένας χάρτης. Και αυτοί εδώ οι άνθρωποι 

τι κάνουν; Τι τραβάνε σ΄ αυτόν εδώ στο χάρτη; Ποια χώρα;  

Μ: Την Ιταλία.  

Σ: Και τι γράφει από κάτω;  

Μ: Παλεύουνε με τους Ιταλούς για να μη πάρουνε την Ιταλία.  

Σ: Ποιοι;  

Μ: Οι Έλληνες.  

Σ: Άρα νικάνε οι Έλληνες.  

Μ: Ναι.  

Σ: Άρα σ’ αυτόν εδώ τον πόλεμο που έλεγες είχε πάρει μέρος και η Ιταλία. 

Μήπως ξέρεις αν ποτέ έχει πολεμήσει η Ιταλία με την Αλβανία;  

Μ: Δε νομίζω. 

Σ: Δε νομίζεις. Τον πόλεμο με την Ιταλία και την Ελλάδα τον θυμάσαι; Μήπως 

ξέρεις σε ποια γιορτή είναι, τι έγινε τότε; Δε δίνεις προσοχή στις γιορτές και 

σ’ αυτά, ε;  

Μ: Δεν πηγαίνω πολύ σ’ αυτά.  

Σ: Εδώ πέρα γράφει ένα όνομα. Ποιος είναι αυτός ο Μουσολίνι;  

Μ: Είναι στρατιώτης.  

Σ: Τι είναι αυτός, στρατιώτης; Έχεις ακούσει κάνα τραγούδι που να λέει μέσα 

Μουσολίνι; Δε θυμάσαι να’ χει πολεμήσει η Ελλάδα με την Ιταλία; Κάποιο 

γεγονός, τίποτα; Δε θυμάσαι, ε;  

Μ: (…) 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών αλβανικής καταγωγής 

 

Μόνο μία από τις μαθήτριες αναγνώρισε το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο 

αναφέρεται η εικόνα, χωρίς όμως να επισημάνει το σατιρικό της σκοπό. Οι 

υπόλοιπες μαθήτριες δεν ανακάλεσαν καθόλου μνήμες από το ιστορικό 

γεγονός του ελληνοϊταλικού πολέμου παρά τις βοηθητικές ερωτήσεις που τις 

έγιναν. 
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Συμπεράσματα από το σύνολο των συνεντεύξεων σχετικά με τις μνήμες 

των μαθητών και των μαθητριών που προκύπτουν από την ανάλυση 

της όγδοης εικόνας 

 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών και των μαθητριών 

ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής και του τυχαίου δείγματος προκύπτει 

ότι οι γελοιογραφίες που σατιρίζουν τους Ιταλούς κατά τη διάρκεια του 

ελληνοϊταλικού πολέμου δεν έχουν αποτελέσει προϊόν κοινωνικής 

συγκράτησης στη μνήμη της πλειονότητας των μαθητών και μαθητριών 

ανεξαρτήτου καταγωγής.  

Παρόλα αυτά από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι μπορούν να 

αποτελέσουν «αποτελεσματικούς» τόπους της μνήμης καθώς και ιστορικές 

πηγές, αφού ακόμα και μαθητές και μαθήτριες  που δεν είχαν ανακαλέσει 

μνήμες σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα που απεικόνιζαν οι προηγούμενες 

τρεις εικόνες «κατασκεύασαν» βάσει της εικόνας αυτής το ιστορικό πλαίσιο 

στο οποίο απευθύνεται. Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα που προέκυψε από την 

ανάλυση της εικόνας είναι η κοινωνική συγκράτηση του Μουσολίνι με 

διάφορες βέβαια ιδιότητες (βασιλιάς, αρχηγός, δικτάτορας, στρατιώτης) και 

την ταύτιση του με το ιστορικό γεγονός του ελληνοϊταλικού πολέμου.  
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Κεφάλαιο 2ο: Η Διερεύνηση των μνημειακών τόπων ως φορέων 

της μνήμης  

 

Όταν οι μαθητές και οι μαθήτριες τελείωναν με την ανάλυση των εικόνων 

τους «ανακοινώνονταν» ότι τα θέματα στα οποία αναφέρονταν οι εικόνες ήταν η 

«Μικρασιατική Καταστροφή» και ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος και ερωτούνταν 

αν γνωρίζουν για αυτά. Σε περίπτωση που απαντούσαν αρνητικά και για τα δύο 

γεγονότα τότε αποκλείονταν από το στάδιο αυτό της συνέντευξης. Συνολικά από 

αυτό το στάδιο «αποκλείστηκαν» εφτά μαθητές και μαθήτριες: δύο μαθήτριες 

του τυχαίου δείγματος και δύο μαθητές και τρεις μαθήτριες αλβανικής 

καταγωγής. 

 

2.1. Ερώτηση των μαθητών και των μαθητριών σχετικά με 

τη στάση τους απέναντι στους μνημειακούς μνημονικούς τόπους 

 

Στο στάδιο αυτό της συνέντευξης οι μαθητές και οι μαθήτριες ερωτούνταν αν 

προσέχουν στην καθημερινή τους ζωή, στο δρόμο, στις περιοχές όπου κινούνται 

κάθε μέρα τα ονόματα των οδών, τα ηρώα και τα αγάλματα, δηλαδή τους 

πιθανούς μνημειακούς μνημονικούς τόπους, όπως περιγράφονται από τις θεωρίες 

του Jacques Le Goff και του Pierre Nora. Σκοπός αυτής της ερώτησης ήταν να 

ελεγχθεί κατά πόσο οι μνημειακοί τόποι της μνήμης επιτελούν το έργο τους 

γενικά ως φορείς και μεταδότες της ιστορικής μνήμης.  

Από το σύνολο των μαθητών και μαθητριών που ερωτήθηκαν κανένας και 

καμία δεν απάντησε ότι τον ή την έχει απασχολήσει να ψάξει να δει που 

αναφέρονται τα ονόματα των οδών ή τα θέματα των αγαλμάτων, προβάλλοντας 

επιχειρήματα όπως ότι απλά δεν τον ή την νοιάζει, ότι δεν έχει χρόνο, αλλά και 

ότι δεν ξέρει που να ρωτήσει για να μάθει. Τα επιχειρήματα των μαθητών και 

των μαθητριών ενισχύουν την άποψη  του Nora ότι όλα τα μνημεία του 

παρελθόντος είναι ταυτόχρονα τόσο μακρινά όσο και προσιτά. 
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2.2. Δραστηριότητα με τη χρήση του χάρτη της πόλης 

 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να σημειώσουν 

πάνω στο χάρτη των Γιαννιτσών τις περιοχές όπου κινούνται καθημερινά και να 

αναφέρουν τα μνημεία, τα αγάλματα και τα ονόματα των οδών τα οποία 

πιστεύουν ότι αναφέρονται στα δύο ιστορικά γεγονότα. Σκοπός αυτής της 

δραστηριότητας ήταν να ελεγχθεί τόσο κατά πόσο υπάρχουν μνημειακοί 

μνημονικοί τόποι στο άμεσο περιβάλλον των μαθητών και μαθητριών όσο και αν 

αυτοί και αυτές μπορούν να τους εντοπίσουν και επομένως να τους 

«αξιοποιήσουν». 

Τα ευρήματα της δραστηριότητας αυτής παραβάλλονται στους πίνακες που 

ακολουθούν.  

 

2.2.α Πίνακες με τις απαντήσεις των μαθητών και των μαθητριών 

για τους μνημονικούς τόπους που βρίσκονται στο οικείο περιβάλλον 

τους 

  

Μαθητέ

ς τυχαίου 

δείγματος 

Απάντησ

η στο ερώτημα 

Οδοί 

σχετικές στις 

περιοχές του 

Μνημεία 

σχετικά στις 

περιοχές του 

Πλατείες 

σχετικές στις 

περιοχές του 

1 Αρνητικ

ή 

3 

σχετικές με τη 

«Μικρασιατικ

ή 

Καταστροφή» 

Κανένα Καμία 

2 Αρνητικ

ή 

2 

σχετικές με τη 

«Μικρασιατικ

ή 

Καταστροφή» 

1 

σχετικό με τη 

«Μικρασιατικ

ή 

Καταστροφή» 

1 

σχετική με τη 

«Μικρασιατικ

ή 

Καταστροφή» 

3 Θετική 

αλλά λάθος 

3 

σχετικές με τη 

«Μικρασιατικ

ή 

Καταστροφή» 

1 

σχετικό με τη 

«Μικρασιατικ

ή 

Καταστροφή» 

1 

σχετική με τη 

«Μικρασιατικ

ή 

Καταστροφή» 
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4 Αρνητικ

ή 

1 

σχετική με τη 

«Μικρασιατικ

ή 

Καταστροφή» 

1 

σχετικό με τη 

«Μικρασιατικ

ή 

Καταστροφή» 

1 

σχετική με τη 

«Μικρασιατικ

ή 

Καταστροφή» 

5 Θετική 

αλλά λάθος 

Καμία Κανένα Καμία 

    

Μαθήτρ

ιες τυχαίου 

δείγματος 

Απάντησ

η στο ερώτημα  

Οδοί 

σχετικές στις 

περιοχές της 

Μνημεία 

σχετικά στις 

περιοχές της 

Πλατείες 

σχετικές στις 

περιοχές της 

1 Αρνητικ

ή 

Καμία Κανένα Καμία 

2 Αρνητικ

ή 

Καμία Κανένα Καμία 

3 Αρνητικ

ή 

Καμία Κανένα Καμία 

 

Μαθητές 

ποντιακής και 

μικρασιατικής 

καταγωγής  

Απάντ

ηση στο 

ερώτημα  

Οδοί 

σχετικές στις 

περιοχές του 

Μνημεία 

σχετικά στις 

περιοχές του 

Πλατείες 

σχετικές στις 

περιοχές του 

1 1 οδό 3 

σχετικές με τη 

«Μικρασιατική 

Καταστροφή» 

1 σχετικό 

με τη 

«Μικρασιατική 

Καταστροφή» 

1 

σχετική με τη 

«Μικρασιατική 

Καταστροφή» 

2 Η 

πλατεία  

1 σχετική 

με τη 

«Μικρασιατική 

Καταστροφή» 

1 σχετικό 

με τη 

«Μικρασιατική 

Καταστροφή» 

1 

σχετική με τη 

«Μικρασιατική 

Καταστροφή» 

3 Αρνητ

ική 

2 

σχετικές με τη 

«Μικρασιατική 

Καταστροφή» 

Κανένα Καμία 

4 Το 

μνημείο και 

η πλατεία 

4 

σχετικές με τη 

«Μικρασιατική 

Καταστροφή» 

1 σχετικό 

με τη 

«Μικρασιατική 

Καταστροφή» 

1 

σχετική με τη 

«Μικρασιατική 

Καταστροφή» 

5 Αρνητ Καμία Κανένα Καμία 
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ική 

 

 

Μαθήτρι

ες ποντιακής 

και 

μικρασιατικής 

καταγωγής 

Απάντησ

η στο ερώτημα  

Οδοί 

σχετικές στις 

περιοχές της 

Μνημεία 

σχετικά στις 

περιοχές της 

Πλατείε

ς σχετικές στις 

περιοχές της 

1 Αρνητικ

ή 

Καμία Κανένα Καμία 

2 Αρνητικ

ή 

Καμία Κανένα Καμία 

3 Θετική 

αλλά λάθος 

Καμία Κανένα Καμία 

4 Αρνητικ

ή 

Καμία Κανένα Καμία 

5 Αρνητικ

ή 

Καμία Κανένα Καμία 

 

 

Μαθητ

ές αλβανικής 

καταγωγής 

Απάντηση 

στο ερώτημα  

Οδοί 

σχετικές στις 

περιοχές του 

Μνημεία 

σχετικά στις 

περιοχές του 

Πλατείες 

σχετικές στις 

περιοχές του 

1 Αρνητική Καμία Κανένα Καμία 

2 Θετική 

αλλά λάθος 

Καμία Κανένα Καμία 

3 Αρνητική Καμία Κανένα Καμία 

 

 

Μαθήτρ

ιες αλβανικής 

καταγωγής  

Απάντησ

η στο ερώτημα  

Οδοί 

σχετικές στις 

περιοχές της 

Μνημεία 

σχετικά στις 

περιοχές της 

Πλατείες 

σχετικές στις 

περιοχές της 

1 Θετική 

αλλά λάθος 

1 

σχετική με τον 

Ελληνοϊταλικό 

Πόλεμο 

Κανένα Καμία 

2 Αρνητικ

ή 

Καμία Κανένα Καμία 
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2.2.β. Ανάλυση των ευρημάτων 

 

Η πλειονότητα των μαθητών και μαθητριών, δηλαδή το 60% δεν έχει, 

σύμφωνα με τα σημεία που συμπλήρωσε στο χάρτη των Γιαννιτσών, κάποιο 

μνημειακό τόπο που να φέρει «μνήμες» σχετικά με τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» και τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο στο οικείο περιβάλλον της. Από 

αυτούς τους μαθητές και αυτές τις μαθήτριες το 77% απάντησε αρνητικά στο αν 

γνωρίζει κάποιο σχετικό με τα δύο γεγονότα μνημονικό τόπο. 

  Το 21% του συνόλου των μαθητών απάντησε πως γνωρίζει κάποιο σχετικό 

με τα δύο ιστορικά γεγονότα μνημονικό τόπο και προέβαλλε, λανθασμένα, ως 

σχετικά είτε μια πλατεία με μνημεία για το «Μακεδονικό Αγώνα» είτε ένα 

μνημείο για τα θύματα των Βαλκανικών Πολέμων, που αν και δεν σημείωσαν 

την περιοχή όπου βρίσκονται στο χάρτη είναι εξαιρετικά «δημοφιλείς» 

τοποθεσίες που επισκέπτονται τα σχολεία σε εθνικές επετείους και εορτές. Δε 

μπορεί, όμως, να υπάρξει σύγκριση ανάμεσα στις απαντήσεις των μαθητών και 

μαθητριών διαφορετικής καταγωγής αφού αυτές είναι άμεσα σε συνάρτηση με 

τους τόπους στους οποίους αυτοί και αυτές μένουν και κινούνται.  

 Από το 40% των μαθητών και μαθητριών που στο οικείο περιβάλλον τους, 

όπως το ξεχώρισαν στο χάρτη, μόνο το 33% ανακάλεσαν στη μνήμη τους την 

ύπαρξη μνημονικών τόπων σχετικών με τα δύο γεγονότα. Από αυτούς τους 

μνημονικούς τόπους (τέσσερις στο σύνολο τους): ένας ήταν ονομασία οδού, δύο 

ήταν πλατεία και ένας ήταν μνημείο ενώ όλοι τους «μνημόνευαν» τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή».  

Παρατηρείται λοιπόν ότι αν και οι ονομασίες οδών αποτελούν την 

πλειοψηφία των μνημονικών τόπων σχετικών με τα δύο γεγονότα, αφού 

εντοπίζεται τουλάχιστον μία σ’ όλα τα οικεία περιβάλλοντα μαθητών και 

μαθητριών, που είχαν μνημονικούς τόπους σε αυτά, μόνο το 11% των μαθητών 

και μαθητριών αναγνώρισε οδό ως μνημονικό τόπο. Συνεπώς οι ονομασίες των 

οδών δεν αποτελούν «αποτελεσματικό» μνημονικό τόπο, τουλάχιστον όχι τόσο 

όσο τα μνημεία και οι πλατείες.  

 

2.3. Η εύρεση από τους μαθητές και τις μαθήτριες των οδών 

της πόλης που θεωρούν ότι αποτελούν μνημονικοί τόποι των δύο  
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Στη συνέχεια δόθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες ένας κατάλογος με τα 

ονόματα όλων των οδών των Γιαννιτσών και τους/ τις ζητήθηκε, διαβάζοντας τα, 

να εντοπίσουν αν κάποιες από αυτές μπορεί να ονομάστηκαν με αφορμή κάποιο 

από τα δύο ιστορικά γεγονότα. Στόχος της δραστηριότητας αυτής ήταν να 

ελεγχθεί κατά πόσο τα ονόματα των οδών της πόλης των Γιαννιτσών θα 

μπορούσαν, αυτή τη φορά να αναγνωριστούν ως μνημονικοί τόποι για τα δύο 

γεγονότα, από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ακολουθούν τα σχετικά 

αποσπάσματα των συνεντεύξεων των μαθητών και μαθητριών.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΥΧΑΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Λοιπόν κοίτα να δεις τι θα κάνουμε. Τώρα θα σου δώσω έναν κατάλογο που 

έχει τις οδούς των Γιαννιτσών. Θέλω άμα βρεις κάποια οδό, η οποία 

πιστεύεις ότι είναι σχετική με αυτά τα δύο γεγονότα. Ας πούμε κάποια 

τοποθεσία από τον πόλεμο του ’40, κάποια τοποθεσία από τη μικρά Ασία, 

κάποια ημερομηνία, κάποιο όνομα ίσως να μου το πεις. Καλά; 

Μ: Εδώ; 

Σ: Εδώ. Απλά διάβασε τα. 

Μ: Ναι. 

Σ: Δεν περιμένω να κάτσεις να προσπαθείς με το ζόρι να θυμηθείς. Εντάξει; 

Μ: Ναι. Άμα βρω κάποιο να σας το πω; 

Σ: Ναι να μου το πεις. Βρήκες καμία; 

Μ: Αυτό Ανατολικής Ρωμυλίας. 

Σ: Πού είναι η Ανατολική Ρωμυλία; Ξέρεις; Με ποιο γεγονός σχετίζεται; 

Μ: Ε… 

Σ: Ε; Δεν ξέρεις ε; Για ποιο λόγο την είπες; Μήπως ξέρεις πού βρίσκεται; 

Μ: Την είχαμε μάθει αλλά… 

Σ: Την είχες; 

Μ: Ναι.  
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Σ: Για να δούμε μετά. Άμα θέλεις άλλαξε σελίδα άμα δε βρίσκεις καμία εδώ. 

(…) Άμα δε βρίσκεις κάποια άλλαξε σελίδα δεν είναι ανάγκη να προσπαθείς 

με το ζόρι να θυμηθείς. 

Μ: Εύξεινος Πόντος. 

Σ: Ναι. Τι είναι ο Εύξεινος Πόντος; Ξέρεις; 

Μ: Εκεί που ζούσαν οι Πόντιοι. 

Σ: Ναι. 

Μ: Στην Τουρκία. 

Σ: Ναι για συνέχισε. 

Μ: Αυτό Ζαλόγγου. 

Σ: Το Ζαλόγγου γιατί το λες; 

Μ: Ε… 

Σ: Είναι σχετικό με αυτά τα δύο γεγονότα; 

Μ: Ένας χορός είναι; 

Σ: Ναι. Ένας χορός είναι αλλά θυμάσαι πότε τον χόρεψαν; 

Μ: Δε θυμάμαι. 

Σ: Να το βάλω σε ποιο γεγονός να το βάλω; Άμα θες. 

Μ: (…) Δεν ξέρω. (…) 

Σ: Δεν πειράζει μην παιδεύεσαι. Δε θα το βάλω εντάξει; Πάμε στο επόμενο. 

Μ: Η Γκόνου Γιώτα. 

Σ: Για ποιο λόγο τη λες; Για ποιο γεγονός; 

Μ: Για ε (…) τους του… για… 

Σ: Για; Να τη βάλω για τους Τούρκους; Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι.  

Μ: Καππαδοκία. 

Σ: Καππαδοκία. Για ποιο λόγο να τη βάλουμε; 

Μ: Ήτανε μια πόλη στην Τουρκία. 

Σ: Εντάξει. 

Μ: Κερασούντος. 

Σ: Αυτή για ποιο λόγο; 

Μ: Και αυτή ήτανε. 

Σ: Για τον ίδιο λόγο ε;  

Μ: Ναι. 
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Σ: Εντάξει. 

Μ: Κολοκοτρώνη. 

Σ: Κολοκοτρώνης για ποιο λόγο; 

Μ: Επειδή πολέμησε. 

Σ: Ποιους; 

Μ: Τους Τούρκους. 

Σ: Που; 

Μ: Στη Μικρά Ασία;  

Σ: (…)  

Μ: Κωνσταντινουπόλεως. 

Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Ήταν… 

Σ: Ήταν; 

Μ: Ε μια πόλη. 

Σ: Ήρθαν και από εκεί πρόσφυγες; 

Μ: Ναι. 

Σ: Καλά θα τη βάλουμε στη «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Μ: Ναι. Μικρά Ασία. 

Σ: Ναι. 

Μ: Μητροπόλεως. 

Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Ε ήρθανε από εκεί πρόσφυγες. 

Σ: Από τη Μητρόπολη; 

Μ: Ναι ήτανε μια πόλη. 

Σ: Στη Μικρά Ασία; Να τη βάλω εκεί; 

Μ: Ναι. 

Σ: Εντάξει. 

Μ: Ομήρου; 

Σ: Για ποιο λόγο; Σε ποια; 

Μ: Γεννήθηκε στην Ιωνία και ήτανε ο μεγαλύτερος ποιητής Έλληνας; 

Σ: Ναι αλλά πού θα το βάλουμε στη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ: Ναι. 

Σ: Εντάξει. (…) Έχει και πίσω ακόμα μια σελίδα. Βρήκες κάποια; 

Μ: Τι; 
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Σ: Κάποια οδό; 

Μ: Την Τραπεζούντος. 

Σ: Την είπαμε την Τραπεζούντος πριν. Βρήκες κάποια άλλη; 

Μ: Τρικούπης. 

Σ: Τι είναι ο Τρικούπης; 

Μ: Τρικούπης Χαρίλαος. Τι ήταν… 

Σ: Ήτανε σχετικός με αυτά τα γεγονότα με ποιο γεγονός το συσχετίζεις στο 

μυαλό σου; 

Μ: Δε θυμάμαι κάτι. Τσιμισκή, όχι. Φαναριού. 

Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Ήταν εκεί στη Μικρά Ασία. 

Σ: Τι ήτανε το Φανάρι; 

Μ: Ήτανε μια πόλη. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Δεν ξέρεις άλλο; Τώρα θα σου δείξω έναν κατάλογο με όλες τις οδούς 

των Γιαννιτσών. Ρίξε μια ματιά δε χρειάζεται να τις προσέξεις πολύ και να πεις 

αν προσέξεις κάποιον και να μου το πεις. Κάποιον δρόμο. 

Μ: Όνομα δρόμου; 

Σ: Ναι σχετικό με αυτά τα δύο γεγονότα. 

Μ: Σχετικό μόνο με αυτά τα δύο γεγονότα; 

Σ: Ναι με το «Αλβανικό Έπος» και τη «Μικρασιατική Καταστροφή».  

Μ: (…)  

Σ: Άμα δε σου λέει τίποτα γύρνα στην άλλη σελίδα, δε χρειάζεται να το 

παιδεύεις πολύ. 

Μ: Του Γκόνου Γιώτα αλλά δε θυμάμαι. Μπορεί…Έχει κι άλλο; 

Σ: Ναι για αυτό σου λέω μην το κουράζεις πολύ άμα δε σου λέει τίποτα. 

Μήπως, ας πούμε, να σε βοηθήσω μήπως έχει κανένα τοπωνύμιο από 

αυτά τα γεγονότα; Ας πούμε από εκεί που έγιναν, από εκεί που ζούσανε, 

όλοι όσοι συμμετείχαν; Μήπως σου λέει τίποτα;  

Μ: (…) Όχι δε βρήκα τίποτα. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Όχι. Λοιπόν κοίτα να δεις τι θα κάνουμε τώρα θα σου δώσω έναν κατάλογο ο 

οποίος έχει τις οδούς των Γιαννιτσών. Λοιπόν και θέλω αν μπορείς να τη 

διαβάσεις. Μην κάθεσαι και αφιερώνεις πολύ χρόνο διάβασε τις απλά και πες 
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αν αναγνωρίζεις κάποια οδό, η οποία να σχετίζεται με αυτά τα γεγονότα. 

Κάθισε.  

Μ: (…)  

Σ: Άμα θες άλλαξε σελίδα αν τις έχεις διαβάσει όλες.  

Μ: (…)  

Σ: Δε βλέπεις κάποια που να σχετίζεται ας πούμε με τις περιοχές που ζούσαν οι 

πρόσφυγες πριν έρθουν από τη μικρά Ασία; 

Μ: Ε αυτή.  

Σ: Ποια οδός είναι αυτή; 

Μ: Ε του Εύξεινου Πόντου. 

Σ: Άλλη οδός; 

Μ: (…) Ε Καππαδοκίας.  

Σ: Τι είναι η Καππαδοκίας ξέρεις; 

Μ: Ε είναι μια περιοχή… 

Σ: Μια περιοχή;  

Μ: Ε στη Μικρά Ασία. 

Σ: Ναι. Άλλο;  

Μ: (…) Ε… Μικράς Ασίας. 

Σ: Ναι. Περίμενε λίγο. Έχεις βρει άλλη οδό; 

Μ: Όχι. 

Σ: Εντάξει. (…) Δεν ξέρεις κάποια άλλη ε; 

Μ: Τραπεζούντος. 

Σ: Τι είναι η Τραπεζούντα; Ξέρεις; 

Μ: Ε (…) 

Σ: Γιατί την είπες; Μήπως την έχεις ακούσει;  

Μ: Ε γιατί εκεί μένουνε οι Πόντιοι.  

Σ: Τώρα μένουνε ή μένανε παλιά; 

Μ: Μένανε παλιά. 

Σ: Ναι. Αυτό και ακόμα μια σελιδούλα είναι. Μήπως βλέπεις καμιά άλλη οδό; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Θα σου δώσω έναν κατάλογο που έχει όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. 

Μ: Ναι. 
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Σ: Θέλω να τις ρίξεις μια ματιά, όχι πολύ περαστικά, και θέλω αν βρίσκεις 

κάποια, η οποία αν σχετίζεται με τους πόντιους, τους Μικρασιάτες και αν 

βρίσκεις κάποια με τον πόλεμο με τους Ιταλούς. Μόνο αυτές. Επειδή είναι 

πάρα πολλές οι σελίδες άμα δεν αναγνωρίζεις κάποια απλά πέρασε στην 

επόμενη.   

Μ: Ναι. (…) 

Σ: Θέλεις να στις διαβάζω εγώ; 

Μ: Ναι.  

Σ: Λοιπόν: 14ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ, 20ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Α. 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΓ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΑΓ. 

ΣΑΡΑΝΤΑ, ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΥ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΑΓΝ. 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ, ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗ, ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 

Μ: Αθανάσιου Διάκου. 

Σ: Με ποιο; Με τους Μικρασιάτες και τους πόντιους ή με τον πόλεμο με τους 

Ιταλούς; 

Μ: (…) 

Σ: Άμα δεν έχει σχέση με αυτά τα δύο δε μας ενδιαφέρει. 

Μ: Νομίζω…νομίζω στην 28η. 

Σ: Ποιανού μήνα; 

Μ: Οκτωβρίου. 

Σ: Τι έγινε τότε; 

Μ: Επανάσταση. 

Σ: Ποιανών; 

Μ: Των ελλήνων. 

Σ: Σε ποιους; Απέναντι σε ποιους επαναστάτησαν; 

Μ: Στους Τούρκους. 

Σ: Άρα δεν έχει σχέση με αυτά που λέμε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Λοιπόν: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΑΛΑΡΛΗ ΣΩΤ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΑΜΑΣΕΙΑΣ, 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ, 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΘΕΜΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΥ, ΑΝΟΙΚ. ΘΕΑΤΡΟΥ, 

ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΑΠ. ΛΟΥΚΑ, 

ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, 
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ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, 

ΑΡΣΟΥΣ, ΑΡΧ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΡΧ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ, ΑΡΧ. ΧΡΥΣ. 

ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΧ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΑΣΙΚΛΑΡΗ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΑΦΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ, ΑΦΩΝ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ,  ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Β. ΟΥΓΚΩ, ΒΑΪΡΑΜΙΔΗ, 

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ, ΒΑΡΕΛΑ ΑΙΚ., ΒΑΡΝΑΛΗ, ΒΑΣ. ΑΓΓΕΛΩΝ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 

ΝΙΚ., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Ι., ΒΕΛΙΚΑ ΡΩΜΑ, ΒΕΝΗΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, ΒΟΥΡΔΙΣΛΗ, 

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΓΑΖΗ ΑΝΘΙΜΟΥ, Γ. ΜΑΥΡΟΧΑΛΕΒΙΔΗ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, 

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΓΑΒΡΑ, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ, ΓΑΤΣΟΥ ΑΓΓ., ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, 

ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ΓΙΟΥΨΑΝΗ Γ., ΓΚΑΔΑΚΗ, ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ 

ΣΩΤ., ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΔΗ, ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ, 

Δ. ΧΟΡΝ, Δ. ΑΚΤΥΠΗ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΒΑΚΗ ΣΤΡ., 

ΔΑΙΔΑΛΟΥ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΘΕΩΔΩΡΙΔΗ, ΔΕΛΦΩΝ. Δεν 

έχουμε βρει κάποια μέχρι τώρα; 

Μ: Όχι. 

Σ: Με τον πόλεμο με τους Ιταλούς και τους Μικρασιάτες; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δε σου έρχεται κάτι στο μυαλό; 

Μ: Όχι. 

Σ: Ας πούμε κάποια περιοχή όπου έμεναν; Κάποια μάχη η οποία έγινε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Λοιπόν ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ, ΔΗΜ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ, ΔΗΜ. ΨΑΘΑ, 

ΚΟΣΜΙΔΗ ΙΩΑΝ., ΔΗΜ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΘΩΜΑ, ΔΗΜ. ΣΤΑΜΚΟΥ ΚΩΝ., 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΔΙΓΕΝΗ, 

ΔΟΥΒΑΝΤΖΗ,   ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Ε. ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 

ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΕΡΜΟΥ, 

ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΕΥΡΙΠΙΔΗ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΖΑΜΙΔΗ, 

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ, ΗΣΙΟΔΟΥ, ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ, Θ. ΜΙΛΗΣΙΟΥ, 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΘΗΣΕΑ, ΘΡΑΚΗΣ, Ι. 

ΣΟΛΩΜΟΥ, Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. ΠΟΥΛΙΔΗ, ΙΑΣΙΟΥ… 

Μ: Θράκης. 

Σ: Θράκης; Σε ποιο από τα δύο; 

Μ: Στο…πρώτο. 
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Σ: Στους Μικρασιάτες πρόσφυγες; 

Μ: Ναι. 

Σ: Γιατί; 

Μ: (…) 

Σ: Πως το συνδέεις; 

Μ: (…) 

Σ: Δεν ξέρεις; 

Μ: Ναι. 

Σ: Δεν το βάζουμε δηλαδή; 

Μ: Ναι. 

Σ: Δεν πειράζει. ΙΑΣΩΝΟΣ, ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΓΓΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ ΜΠΟΣΚΟΥ, 

ΙΚΑΡΟΥ, ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΙΣΑΥΡΩΝ, ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ, Ι. 

ΧΑΤΖΗΘΕΩΔΩΡΟΥ, ΙΩΝ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΙΩΝΙΑΣ, Κ. ΑΣΜΑΝΙΔΗ, Κ. ΚΑΠΠΑ, 

Κ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ, Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, Κ. ΡΟΥΜΠΑ, ΚΑΝΑΡΗ, ΚΑΠ.  

ΤΗΛΙΓΑΔΗ, ΚΑΠ.  ΒΑΡΔΑ, ΚΑΠ.  ΓΑΡΕΦΗ, ΚΑΠ.  ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΚΑΠ.  

ΚΑΛΛΑ, ΚΑΠ.  ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, ΚΑΠ.  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, ΚΑΠ.  ΡΟΥΠΑΚΙΑ, 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΚΑΡΑΪΤΣΗ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ, ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, ΚΑΡΑΦΥΛΙΑ ΓΕΩΡ., ΚΑΡΤΣΟΥΛΗ Ε., 

ΚΑΡΥΩΝ, ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΣΤΡΕΤΣΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, ΚΑΤΣΩΝΗ Τ., ΚΑΥΚΑΣΟΥ, ΚΑΨΑΛΗ, 

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ, ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ, ΚΛΕΦΤΩΝ-ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ, 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΟΛΧΙΔΑΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ. Δε σου έρχεται τίποτα ε; 

Μ: Όχι. 

Σ: ΚΟΡΑΗ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ, ΚΟΥΖΟΥΝΗ Γ…. 

Μ: Κορυτσάς. 

Σ: Κορυτσάς που; Σε ποιο από τα δύο; 

Μ: Εε… 

Σ: Στον πόλεμο με τους Ιταλούς ή στους Μικρασιάτες πρόσφυγες; 

Μ: Ε… 

Σ: Τι ήταν η Κορυτσά; Τι είναι η Κορυτσά μάλλον; 

Μ: Είναι ένα μέρος; 

Σ: Τι έγινε σε αυτό το μέρος ξέρεις; 

Μ: Όχι. Πόλεμος και τέτοια. 

Σ: Έγινε μάχη εκεί; 
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Μ: Ναι. 

Σ: Από την ιστορία το θυμάσαι ή από πουθενά αλλού; 

Μ: Από το όνομα του. 

Σ: Θυμάσαι το όνομα;  

Μ: Ναι. 

Σ: ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ Γ.-Ι., ΚΡΗΤΩΝ-ΜΑΝΙΑΤΩΝ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΚΥΠΡΟΥ, 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΜΕΘΟΔΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΙΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ, ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗ, ΛΑΧΑΝΑ, ΛΕΩΝΙΔΑ, ΛΙΑΠΤΣΗ, 

ΛΙΑΤΣΟΥ, ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΟΧΑΓΟΥ ΜΗΝΗ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, 

ΛΥΣΙΑ, Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, Μ. ΑΣΙΑΣ… 

Μ: Μικράς Ασίας. 

Σ: Στους Μικρασιάτες πρόσφυγες; 

Μ: Ναι. 

Σ: Μ. ΕΔ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 

ΜΑΤΖΑΡΟΥ, ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΜΕΝ.  ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗ, ΜΕΤΣΟΥ, 

ΜΗΤΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΜΙΝΩΑ, 

ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ, ΜΟΥΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΦΡΑΣ,  ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, 

ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗ, ΜΠΟΣΚΟΥ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΜΠΡΑΤΑΚΗ, Ν. 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΝΙΚ. ΣΚΟΡΔΗ, ΝΙΚΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΟΔΗΣΣΟΥ, 

ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, 

ΟΜΗΡΟΥ, ΟΡΓΑΝΤΖΗ ΑΘ., Π. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ, Π. ΜΕΛΑ, Π. 

ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ, Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΠΑΪΚΟΥ, ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Μ., 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΠΑΠΑΤΖΑΝΕΤΑ, ΠΑΠΑΦΗ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, 

ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ, ΠΑΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΕΩΣ, ΠΕΡΣΙΔΗ, ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΓΓΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 

ΔΕΛΤΑ, ΠΙΚΠΑ, ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΠΙΣΤΟΛΑΚΗ, ΠΛΑΚΑΤΟΥΡΑ, 

ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΠΥΡΓΟΥ… 

Μ: Παπαφλέσσας. 

Σ: Τι ήταν ο Παπαφλέσσας; Σε ποιο από τα δύο μπαίνει; Στον πόλεμο με 

τους Ιταλούς ή στους Μικρασιάτες; 

Μ: Με τους Ιταλούς. 

Σ: Τι έκανε αυτός θυμάσαι; 
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Μ: Ήταν με τους Ιταλούς; 

Σ: Ήταν με τους Ιταλούς; Τότε γιατί τον κάναμε δρόμο; 

Μ: Έλληνας ήταν Έλληνας. 

Σ: Ήταν στον πόλεμο με τους Ιταλούς όμως; 

Μ: Ναι. 

Σ: Ήταν πολεμιστής Έλληνας ε; 

Μ: Ναι. 

Σ: ΡΑΛΛΗ ΜΙΧ., ΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡ., ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΣΑΜΟΥ, ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ, 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΒΟΡΩΝΟΥ, ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΑΓΛ., ΣΕΦΕΡΗ, ΣΚΡΑ, 

ΣΟΥΜΕΛΑ, ΣΟΥΜΠΑΣΗ, ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΣΟΦΟΥΛΗ, 

ΣΠΑΡΤΙΑΤΟΥ, ΣΤ. ΠΕΡΔΙΚΑ, ΣΤΑΔΙΟΥ, ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ, ΣΤΕΡΓΙΔΗ 

ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ, ΣΤΟΪΔΗ ΔΗΜ., ΣΤΡ. ΟΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ, 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, ΣΤΡΑΝΤΖΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ, ΤΑΓΜΑΤ. 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ΤΑΓΜΑΤ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΓΜΑΤ. ΠΑΣΤΡΑ, ΤΕΡΣΕΤΗ-

ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ, ΤΖΑΒΕΛΑ, ΤΗΜΕΝΙΔΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ, ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

ΧΑΡ., ΤΡΙΤΣΚΟΥ, ΤΣΑΚΜΑΚΗ, ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΛΔΟΥΔΗ, 

ΤΣΙΜΙΣΚΗ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, Φ. ΚΤΕΝΙΔΗ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 

ΦΕΙΔΙΑ, ΦΙΛΙΠΠ/ΠΟΛΕΩΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΦΙΛΩΤΑ, ΦΛΕΜΙΝΓΚ, 

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΛΔΙΑΣ, ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΧΡ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΧΡ. ΤΣΑΝΙΔΗ, ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΟΥ. Δε βρήκαμε άλλο; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Λοιπόν, κοίτα τι θα κάνουμε; Εδώ έχω μια λίστα με όλες τις οδούς των 

Γιαννιτσών. Μην τρομάξεις. 

Μ: Όχι. 

Σ: Εε, κοίτα μια ματιά, απλά. 

Μ: Όλες να δω; 

Σ: Ναι. Όχι, περίμενε, αυτό είναι δικό μου, ναι, κι άμα δεις κάποια οδό η οποία 

να τρομάζει με αυτά τα δύο γεγονότα όχι με άλλο γεγονός κάποιο. Μην 

αφιερώνεις πολύ ώρα και κάθεσαι και παιδεύεσαι. 

Μ: Ναι. Άμα ξεχωρίσω τα ονόματα, νομίζω ότι είδα ένα. 

Σ: Τι δεν ξεχωρίζεις; 

Μ: Άμα ξεχωρίσω λέω από ονόματα. 

Σ: Α, ναι. Άμα δεν… 
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Μ: Γιατί είναι κάπως περίεργα. Ας πούμε τώρα το Αμάσειας που βλέπω εδώ. 

Σ: Ποιο; 

Μ: Το Αμάσειας.  

Σ: Τι; Το βάζεις στη Σμύρνη εκεί πέρα καμία περιοχή; 

Μ: Ναι. 

Σ: Αυτό; Εντάξει. 

Μ: Ναι. Εδώ έχω βρει πάρα πολλά από το τέτοιο Μακεδονικό Αγώνα και αυτά. 

Σ: Α όχι αυτά δε μας ενδιαφέρουνε. 

Μ: Η Κορυτσάς εδώ με τον πόλεμο με τους Ιταλούς. 

Σ: Ναι σωστό. 

Μ: Το Οδησσού από τη Σμύρνη. 

Σ: Οδησσού;  

Μ: Ναι. 

Σ: Ναι. Δηλαδή τα περισσότερα που έχεις βρει είναι τοπωνύμια από περιοχές 

εκεί κοντά; 

Μ: Ναι. Και αυτό εδώ νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. 

Σ: Παλαιών Πατρών Γερμανού; Πού σχετίζεται αυτός; Στον πόλεμο με τους 

Ιταλούς η… 

Μ: Με τους Ιταλούς νομίζω αλλά… 

Σ: Με τους Ιταλούς μπαίνει; 

Μ: Τσου. 

Σ: Δε μπαίνει πουθενά; 

Μ: Προσπαθώ να θυμηθώ. 

Σ: Ας το μην το βάλουμε τότε. 

Μ: Πίνδου. 

Σ: Πού μπαίνει;  

Μ: Στον πόλεμο με τους Ιταλούς και αυτά. 

Σ: Ναι. 

Μ: Το Σουμελά;  

Σ: Πού μπαίνει το Σουμελά; 

Μ: Είναι εκεί στη Σμύρνη, εγώ θυμάμαι, ένα όρος που είχε χτιστεί μια εκκλησία 

και είχε χτιστεί ένα μοναστήρι, η Παναγία Σουμελά. 

Σ: Εντάξει το βάζουμε κι αυτό εκεί στη Σμύρνη. 

Μ: Ναι. Το Τραπεζούντος αυτό. 
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Σ: Ναι; Πού μπαίνει αυτό; 

Μ: Στη Σμύρνη εκεί. 

Σ: Περιοχή ε; 

Μ: Περιοχή Τραπεζούντα. Αυτά. 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΧΑΙΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Η πλειονότητα των ονομασιών των οδών που εντόπισαν οι μαθητές του τυχαίου δείγματος αφορούν 

ονομασίες περιοχών και πόλεων, από όπου ήρθαν πρόσφυγες με την ανταλλαγή πληθυσμών (κυρίως 

από την περιοχή του Πόντου). Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι μαθητές ενέταξαν σε αυτή την 

κατηγορία ονόματα πόλεων και περιοχών (Κωνσταντινούπολη, Φανάρι, Ανατολική Ρωμυλία, Οδησσός), 

που ναι μεν είναι γνωστές για τον ελληνικό τους πληθυσμό, όμως δεν έχουν «σχέση» με το γεγονός της 

«Μικρασιατικής Καταστροφής». Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας μαθητής ενέταξε τη «Μητρόπολη» ως πόλη, 

πιθανόν στην προσπάθεια του να εντοπίσει ονόματα πόλεων ή περιοχών «συμβατές» με τις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις του σχετικά με τα ονόματα αυτών της Μικράς Ασίας και του Πόντου.  

Στην κατηγορία των ονομασιών οδών που «σχετίζονται» με το ιστορικό γεγονός της «Μικρασιατικής 

Καταστροφής» ένας μαθητής ενέταξε τον Όμηρο με το σκεπτικό ότι ήτανε Ίωνας και Έλληνας, όπως και 

οι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Εδώ πιθανότατα να αντικατοπτρίζονται οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 

του μαθητή περί της αδιάκοπτης συνέχειας του ελληνικού έθνους στο χρόνο, όπως αυτές προωθούνται 

από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Από τους πέντε μαθητές μόνο ένας εντόπισε κάποια ονομασία οδού που να σχετίζεται με τον 

Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, την «Κορυτσάς». Ένας άλλος μαθητής ενέταξε στην ίδια κατηγορία έναν άλλο 

«εθνικό ήρωα» με το σκεπτικό ότι πολέμησε τους Ιταλούς. Ένας μόνο μαθητής δε μπόρεσε να εντοπίσει 

καμία ονομασία «σχετική» και με τα δύο ιστορικά γεγονότα. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΥΧΑΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Δε θέλω να τις διαβάζεις πολύ, άμα σου μείνει κάτι…κάποια οδός στο μάτι 

ότι θυμίζει, ότι προέρχεται, ότι είναι κάποιο τοπωνύμιο από αυτές τις 

περιοχές από αυτά τα γεγονότα απλά πες το μου. 

Μ: Ναι. 

Σ: Δεν είναι ανάγκη να ζορίζεσαι. Εντάξει; 



 254

Μ: Ναι.  

Σ: (…) Άμα θες άλλαξε σελίδα. 

Μ: (…) Μου έρχεται η Γκόνου Γιώτα αλλά δεν ήταν από αυτά. 

Σ: Δεν το βάζεις δηλαδή; 

Μ: Ε δεν ήταν από τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ούτε από το έπος του ’40. 

Σ: Μήπως θυμάσαι από πού ήτανε; 

Μ: Ο Γκόνος Γιώτας; Στο έπος ε στο 1821. Στην επανάσταση με τους Τούρκους 

νομίζω. 

Σ: Για να σε βοηθήσω μήπως κάποια περιοχή από τον…από τη μικρά Ασία σου 

‘ρχεται; 

Μ: Ελλησπόντου. 

Σ: Ξέρεις πού είναι ο Ελλήσποντος; 

Μ: Στον Πόντο στον Εύξεινο Πόντο κάπου εκεί. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και ο Εύξεινος Πόντος. 

Σ: Αυτό. 

Μ: Και ο Κανάρης αλλά ήτανε από την επανάσταση με τους Τούρκους. 

Σ: Οπότε δεν μπαίνει; 

Μ: Όχι. Και η Κερασούντος που ήτανε στον Εύξεινο Πόντο στη Μικρά Ασία. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και η Κωνσταντινουπόλεως που ήτανε που είναι προς τα εκεί τώρα. 

Σ: Από την Κωνσταντινούπολη είχανε φύγει πρόσφυγες τότε; 

Μ: Επειδή την είχανε πάρει ήδη οι Τούρκοι. Την είχαν πάρει. 

Σ: Α για αυτό. Ας πούμε δεν είχαν έρθει από εκεί Έλληνες με τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή»; 

Μ: Με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» όχι. 

Σ: Μήπως ξέρεις για ποιο λόγο; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δεν είχε Έλληνες; Για ποιο λόγο; 

Μ: Έλληνες είχε μερικοί, ζούσανε. 

Σ: Εντάξει. 

Μ: Μικράς Ασίας  που γράφει εκεί. 

Σ: Μ… άλλη οδός; 

Μ: Πηνελόπη Δέλτα όχι. 
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Σ: Άμα θες να αλλάξω σελίδα. Διάλειμμα έχουν έξω; 

Μ: Όχι νομίζω είναι η πρώτη. Τώρα έχει. 

Σ: Άμα θες μπορείς να βγεις και να ‘ρθεις μετά; 

Μ: Όχι. 

Σ: Μη το χάσεις. 

Μ: Σαμψούντος που είναι προς τα εκεί προς μικρά Ασία. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και Σαραντάπορο που είναι προς τα εκεί. 

Σ: Άλλη περιοχή μήπως αναγνωρίζεις; 

Μ: Πάλι εδώ Τραπεζούντος που γράφει. 

Σ: Άλλη οδός; Ορίστε; 

Μ: Νομίζω Φιλλιπουπόλεως. 

Σ: Φιλλιπουπόλεως. 

Μ: Ναι αλλά δεν είμαι σίγουρη. 

Σ: Δεν πειράζει. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Όχι. Λοιπόν κοίτα τι θα κάνουμε θα σου δείξω εγώ έναν κατάλογο των 

Γιαννιτσών με όλες τις οδούς και θέλω να μου πεις αν αναγνωρίζεις κάποια 

οδό, η οποία να έχει σχέση. Δε χρειάζεται να κοιτάζεις προσεχτικά. Απλά αν 

μια οδό την ξέρεις θα το σημειώσεις μόνη σου, ε θα μου πεις μόνη σου. 

Μ: (…) 

Σ: Απλά να μου πεις. Μόνο με αυτά τα δύο γεγονότα όμως. Εντάξει; 

Μ: (…) 

Σ: Βρήκες κάποια σχετική; Ας πούμε κάποια τοποθεσία όπου έγινε κάποια μάχη, 

κάποια περιοχή στη Μικρά Ασία; Τέτοια πράγματα περίπου; 

Μ: Όχι.  

Σ: Θες να αλλάξεις σελίδα. Αν δε βρίσκεις κάτι μην παιδεύεσαι. 

Μ: (…) 

Σ: Ποια οδό βρήκες; 

Μ: Την Εθνικής Αντίστασης. 

Σ: Η Εθνικής Αντίστασης με ποιο είναι; Πότε ήταν η Εθνική Αντίσταση; Σε 

ποιο από τα δύο γεγονότα; 

Μ: Η Εθνική Αντίσταση νομίζω πως ήτανε στο δεύτερο γεγονός με τους Ιταλούς. 

Σ: Μπράβο να το βάλουμε εκεί λοιπόν; 
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Μ: Ναι. 

Σ: Εντάξει.  

Μ: Εμ βρήκα την Καππαδοκία. 

Σ: Τι είναι η Καππαδοκία; 

Μ: Είναι μια πόλη της Μικράς Ασίας. 

Σ: Ναι. Και τι έγινε εκεί; Για ποιο λόγο μπορεί να βγάλανε την οδό αυτήν 

Καππαδοκίας; Μπορείς να σκεφτείς; 

Μ: Για να την τιμήσουν; 

Σ: Ναι.  

Μ: (…) 

Σ: Άμα βρεις κάποια οδό πες μου. 

Μ: Βρήκα. 

Σ: Ποια οδό βρήκες; 

Μ: Τη Μικράς Ασίας. 

Σ: Τη Μικράς Ασίας; Εντάξει. Με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» τη 

συνδέεις; 

Μ: Ναι. 

Σ: Εντάξει βρήκες κάποια άλλη; 

Μ: Νομίζω πως βρήκα άλλη μία. 

Σ: Ποια οδό βρήκες; 

Μ: Τη Μιλτιάδου, νομίζω ότι είναι από… 

Σ: Από; 

Μ: Τη Μιλτιάδου. 

Σ: Από πού νομίζεις ότι είναι; 

Μ: Από τον Μιλτιάδη που είπε όχι στους Ιταλούς. 

Σ: Άρα νομίζεις ότι είναι από τον πόλεμο με τους Ιταλούς; Εντάξει. 

Μ: (…) 

Σ: Καμία άλλη οδό; 

Μ: Δε βρήκα κάτι. 

Σ: Δε βρήκες κάτι. 

Μ: (…)  

Σ: Βρήκες κάποια άλλη; 

Μ: Τσου. 

Σ: Δε βρήκες κάποια άλλη ε; Λοιπόν…δεν έχει. 
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Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν κοίτα να δεις τι θα κάνουμε. Λοιπόν τώρα θα σου δώσω αυτόν εδώ 

τον κατάλογο που έχει όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. 

Μ: Ναι. 

Σ: Θέλω να ρίξεις μια ματιά μόνο και να μου πεις… 

Μ: Ναι. 

Σ: …εμένα αν βρίσκεις κάποια, η οποία να σχετίζεται μόνο με αυτά τα δύο 

γεγονότα όμως, όχι με άλλο.  

Μ: Ναι. 

Σ: Και να είσαι σίγουρη. Δε θέλω να σημειώνεις απλά να μου πεις. Δε θέλω να 

σκέφτεσαι πολλή ώρα, απλά αν θυμάσαι, αν ξέρεις κάποια από αυτές τις 

οδούς να το πεις, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κατάλογος. Εντάξει; 

Μ: Ναι. Αυτά τα ΑΓ. είναι ονόματα αγίων; 

Σ: Ναι είναι ονόματα αγίων. Τα ΑΓ. είναι ονόματα αγίων, το αφών είναι 

αδελφών, το ΑΧ εδώ πέρα είναι Αρχιεπίσκοπου. 

Μ: Το 40 είπατε το 40; 

Σ: Ναι αλλά αυτό είναι άγιοι Σαράντα. 

Μ: Ναι το ξέρω τον πόλεμο του ’40. 

Σ: Ναι τον πόλεμο του ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή». Ας πούμε 

κάποιο μέρος στο οποίο έγινε κάποια μάχη ή κάποιο μέρος στη Μικρά Ασία, 

για να σε βοηθήσω, κάποια ημερομηνία μπορεί. 

Μ: Έχει και ημερομηνίες; 

Σ: Να εδώ μπροστά έχει τρεις μόνο. 

Μ: Α! 14η Σεπτεμβρίου. 

Σ: 14η Σεπτεμβρίου. Για ποιο λόγο; 

Μ: Ε κάπου το είχα ακούσει. 

Σ: Τι είχε γίνει τότε; Σε ποιο γεγονός το βάζεις; 

Μ: Που είχαμε…ε…το θυμάμαι, 14 Σεπτεμβρίου το 1940 είχε γίνει ένας πόλεμος. 

Σ: Δηλαδή είναι με το ’40;  

Μ: Ναι. 

Σ: Εντάξει. Κάτι άλλο αν έχεις δει; 

Μ: Αυτή είναι Αγνώστου Στρατιώτη; 

Σ: Ναι. 

Μ: (…) 
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Σ: Άμα δε βρίσκεις κάτι δεν πειράζει, άλλαξε σελίδα απλά. 

Μ: Ναι. 

Σ: Δε θα βαθμολογηθείς από αυτό. 

Μ: Το ξέρω. Εδώ το Γ. τι είναι; 

Σ: Γεώργιος. Γεώργιος Παπανδρέου. 

Μ: Αυτό είναι αδελφών; 

Σ: Είναι Δελφών. 

Μ: Δημήτρης σημαίνει αυτό; 

Σ: Δημήτρης σημαίνει ναι. Θέλεις να αλλάξω σελίδα; 

Μ: Ναι. 

Σ: Ελευθέριος σημαίνει αυτό.  

Μ: Το ξέρω. 

Σ: Και αυτό σημαίνει εθνικής αντίστασης. 

Μ: Δε βρίσκω κανένα.  

Σ: Δεν πειράζει, αν δε θυμάσαι δεν είναι πολλά. 

Μ: Ελ. Σημαίνει Ελευθερίας; 

Σ: Δε ξέρω. Ελ. Χρυσολωρά τι είναι; 

Μ: Είναι το Επτανήσου. 

Σ: Το Επτανήσου με ποιο; 

Μ: Μμ…μου ξαναλέτε λιγάκι με ποια; 

Σ: Τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και ο πόλεμος με τους Ιταλούς. 

Μ: Το δεύτερο. 

Σ: Το δεύτερο; Τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 

Μ: Ναι. 

Σ: Τι ήτανε η Επτάνησος; 

Μ: Μ.. 

Σ: Λίγο δυνατά για να ακούγεσαι. 

Μ: Το έχω ακούσει από τη γιαγιά μου. 

Σ: Λίγο δυνατά. 

Μ: Το έχω ακούσει από τη γιαγιά μου. 

Σ: Ότι η Επτάνησος σχετίζεται με τον πόλεμο; 

Μ: Ναι. 

Σ: Πως σχετίζεται δηλαδή; 

Μ: Μου είχε πει, μου είχε πει κάτι. 
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Σ: Ότι; 

Μ: Ότι τη είχαν πάρει. 

Σ: Την Επτάνησο; 

Μ: Ναι. 

Σ: (…) 

Μ: Δε θυμάμαι κάποια για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και για το τέτοιο. 

Σ: Δεν έχεις βρει καμία ε; 

Μ: Όχι. Δε θυμάμαι. 

Σ: Δε θυμάσαι. Κοίτα και την τελευταία σελίδα τώρα και αν βρεις καμία πες 

μου. 

Μ: Αυτήν; 

Σ: Έχει κι από πίσω. 

Μ: Ταγματάρχης είναι αυτό; 

Σ: Ταγματάρχης, ναι. 

Μ: Δε θυμάμαι τίποτα. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΧΑΙΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

 Η πλειοψηφία των ονομασιών οδών, που εντοπίστηκαν από τις μαθήτριες ως 

«σχετικές» με τα δύο ιστορικά γεγονότα, αφορούσαν και πάλι ονομασίες 

περιοχών και πόλεων από όπου ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον 

Πόντο. Σε αυτές τις πόλεις ακόμα μια φορά εντάχθηκαν και πόλεις γνωστές για 

τον ελληνικό τους πληθυσμό, αλλά «ασύνδετες» ιστορικά με τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» (Φιλιππούπολη, Κωνσταντινούπολη, Σαραντάπορο).  

Όσον αφορά τον εντοπισμό ονομασιών οδών «σχετικών» με τον 

Ελληνοϊταλικό Πόλεμο αυτές ήταν οι ακόλουθες: Εθνικής Αντίστασης, 

Μιλτιάδου (στη μνήμη της μαθήτριας αυτής ο Μιλτιάδης ταυτίστηκε με το 

Μεταξά) και Επτανήσου (στη μνήμη της μαθήτριας αυτής είχε εντυπωθεί η 

σχέση της περιοχής με τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο). Παρατηρείται, λοιπόν, 

πρώτον ότι η έννοια της Εθνικής Αντίστασης πιθανόν να έχει ταυτιστεί στο νου 

της μαθήτριας με γενικότερες «πολεμικές καταστάσεις» και όχι με την ιστορική 

περίοδο της γερμανικής κατοχής. Δεύτερον ότι το όνομα του Μιλτιάδη, 

«γνωστό» από το μάθημα της ιστορίας, παρέμεινε στη μνήμη της μαθήτριας 
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αυτής «απλαισίωτο» ιστορικά, μέχρι εκείνη τη «στιγμιαία» έμπνευση της να το 

εντάξει στο ιστορικό πλαίσιο της «Μικρασιατικής Καταστροφής». Τα άνω 

αποτελούν απόδειξη για τον αποπλαισιωμένο ιστορικά χαρακτήρα των 

αναμνήσεων των προϊόντων κοινωνικής συγκράτησης. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Εντάξει λοιπόν τώρα θα σου δώσω ένα κατάλογο που έχει όλες τις οδούς των 

Γιαννιτσών. Δε θέλω να διαβάζεις πολλή ώρα την κάθε οδό, θέλω να ρίξεις 

μια ματιά. Γενικά και να μου πεις αν ξεχωρίζεις κάποια οδό η οποία να 

σχετίζεται με αυτά τα γεγονότα και να μου την πεις. Μη σημειώνεις πάνω 

γιατί θα το δώσω και στα υπόλοιπα παιδάκια. 

Μ: Της Ανατολικής Ρωμυλίας; 

Σ: Πού είναι αυτή; 

Μ: Ήταν ένα μέρος την Μικράς Ασίας εκεί. Από το «Απόδημος Ελληνισμού». 

Σ: Απόδημος τι σημαίνει; Τι σημαίνει απόδημος; 

Μ: Ότι ξενιτεύτηκε και αυτό. 

Σ: Μπορούμε να το πούμε και έτσι. 

Μ: Του Ελλήσποντου; 

Σ: Τι είναι ο Ελλήσποντος; 

Μ: Εκεί στο Πόντο μια λίμνη. Όχι. Ε μια περιοχή στον Πόντο. 

Σ: Άλλο; 

Μ: Του Εύξεινου Πόντου. 

Σ: Θα τα λες λίγο δυνατά για να τα πιάνει το… 

Μ: Ναι.(…) Καππαδοκίας. 

Σ: Τι είναι; 

Μ: Είναι ένα μέρος από εκεί που έφυγαν οι πρόσφυγες. Της Κερασούντος. 

Σ: Τι είναι το Κερασούντος; 

Μ: Μια περιοχή εκεί στον Πόντο. 

Σ: Από το «Αλβανικό Έπος» δε βλέπεις καμία;  

Μ: Τσου. Της Μικράς Ασίας. 

Σ: Άλλη οδός; 

Μ: Πίνδαρου; Όχι. 
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Σ: Όχι;  

Μ: Σαμψούντος. 

Σ: Τι είναι η Σαμψούντα; 

Μ: Μια πόλη εκεί στον Πόντο.  

Σ: (…)Τραπεζούντος. (…) Αυτές. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Λοιπόν κοίτα τι θα κάνουμε εδώ πέρα έχω έναν κατάλογο με όλες τις οδούς 

των Γιαννιτσών. Θέλω να τις διαβάζεις. Μη δίνεις πολύ χρόνο στην κάθε μια. 

Απλά διάβασε τα. Και άμα σου λέει κάτι σχετικό με αυτά τα δύο γεγονότα, 

άμα σου θυμίζει κάτι θέλω να μου το λες.  

Μ: Το Άγιο Όρος; 

Σ: Πού είναι το Άγιο Όρος; Το Άγιο Όρος και τη σχέση έχει το Άγιο Όρος με τα 

δύο γεγονότα; 

Μ: Δεν έχει σχέση. 

Σ: Αλλά; Γιατί αυτό θα το δείξουμε στα άλλα παιδάκια, μην το μουτζουρώσουμε 

κατά λάθος. Τότε γιατί το είπες; Μήπως σου θυμίζει κάτι;  

Μ: (…)  

Σ: Όχι;  

Μ: (…)  

Σ: Να γυρίσουμε σελίδα;  

Μ: (…)  

Σ: Να γυρίσω σελίδα;  

Μ: (…)  

Σ: Να γυρίσω σελίδα; Μήπως σου λέει τίποτα; 

Μ: Όχι. 

Σ: Αυτό; 

Μ: (…)  

Σ: Θέλεις να αλλάξω σελίδα;  

Μ: (…) 

Σ: Άλλη οδός; 

Μ: Να το αλλάξεις. 

Σ: Να το αλλάξω;  

Μ: (…)  

Σ: Θέλεις να αλλάξω σελίδα;  
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Μ: (…)  

Σ: Να αλλάξω σελίδα;  

Μ: (…)  

Σ: Δε βρήκες κάποια ε; Δεν πειράζει. Από μνημεία δεν βρήκες κάποιο ε; Ποιο 

ξέρεις; Που να είναι σχετικό. Κάποια οδό, όχι οδό, κάποια πλατεία, κάτι που 

να σχετίζεται με το «Αλβανικό Έπος» και τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Κάποιο άγαλμα, ίσως, που να είναι αφιερωμένο σε αυτούς;  

Μ: (…)  

Σ: Δε σου έρχεται ε; 

Μ: Τσου. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Εντάξει λοιπόν τώρα θα σου δείξω έναν κατάλογο, που έχει όλες τις οδούς 

των Γιαννιτσών. Λοιπόν θέλω να διαβάζεις, όχι προσεχτικά να μη δίνεις πολύ 

σημασία, φευγάτα, έτσι αν σου έρχεται κάποια οδό ότι είναι σχετική να μου 

το λες. 

Μ: Εντάξει. 

Σ: Εντάξει; Γιατί είναι πολλές οδοί και δε μπορείς. 

Μ: Στον Αϊ Γιώργη έχει ένα άγαλμα, αλλά είναι του βασιλιά της Ελλάδος. 

Σ: Δεν έχει σχέση ε; 

Μ: Ναι ε δεν είναι λογικό για αυτό δεν το λέω. Άμα είχε σχέση θα σας το έλεγα. 

(…) 

Σ: Δε βλέπεις κάποια οδό ε; 

Μ: Καταρχήν όλες οι οδοί που είδα δε… 

Σ: Δε θες να δεις και τις υπόλοιπες; 

Μ: Δε μου έρχεται καμία. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν εδώ έχω έναν κατάλογο με όλες τις οδούς της πόλης. 

Μ: Ναι. 

Σ: Άμα θες διάβασε τον έτσι φευγαλέα. 

Μ: Ναι.  

Σ: Και πες μου αν αναγνωρίζεις κάποια οδό. Αν ξέρεις κάποια οδό. Δε 

χρειάζεται να το διαβάσεις προσεχτικά απλά άμα σου κάθεται κάποια στο 

μάτι ότι ταιριάζει ή ότι σχετίζεται με τον πόλεμο του ’40 και τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή». 
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Μ: (…) Γκόνου Γιώτα ο… αυτό είναι… ναι.  

Σ: Είναι ή όχι; 

Μ: Είναι αλλά από άλλο πράγμα. 

Σ: Από άλλο πόλεμο; 

Μ: Ναι. Να λέω και από άλλο πόλεμο ή μόνο… 

Σ: Όχι μόνο από αυτούς τους δύο θέλω. 

Μ: Η οδός μου. 

Σ: Οδός;  

Μ: Εκεί που μένω είναι. Βενιζέλου. 

Σ: Ο Βενιζέλος σχετίζεται; 

Μ: Ναι. 

Σ: Πως; 

Μ: Που είπε… 

Σ: Τι είπε; 

Μ: Είπε το όχι. 

Σ: Ο Βενιζέλος είπε το όχι; 

Μ: Ε μπερδεύομαι. Το Καππαδοκίας μήπως είναι; 

Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Γιατί και από κει…και από την Καππαδοκία ήρθαν πρόσφυγες. 

Σ: Μήπως έχεις βρει κι άλλη περιοχή από πού ξέρεις ότι ήρθαν πρόσφυγες; 

Μ: Από τον Εύξεινο Πόντο, όμως εδώ δεν τον έχει. 

Σ: Δεν τον γράφει; 

Μ: Τον γράφει. Ε Εύξεινος το γράφει. 

Σ: Άλλη περιοχή;  

Μ: (…) Μικράς Ασίας. 

Σ: Ναι. 

Μ: Αυτό. 

Σ: Άλλη περιοχή μήπως έχει; Άλλη οδό; Για το ’40 ας πούμε δεν έχεις βρει κάτι; 

Κάποιο τοπωνύμιο για το που πολέμησαν; 

Μ: (…) 

Σ: Ποιο σου έμεινε; 

Μ: Στην Πίνδο… 

Σ: Τι έγινε στην Πίνδο για πες. Με ποια φωτογραφία σχετίζεται που είδαμε 

πριν; 
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Μ: Αυτό. 

Σ: Αυτό για ποιο λόγο; Για πες. Μήπως σου έρχεται κάποιο τραγούδι στο μυαλό 

που λέτε στις σχολικές εορτές; 

Μ: Στους ήρωες της Πίνδου. 

Σ: Όπότε η Πίνδος σχετίζεται με ποιο; Με το 1940; 

Μ: Ναι. 

Σ: Μπράβο λοιπόν. Άλλη; 

Μ: Να διαβάσω και τα άλλα; 

Σ: Ναι άμα θες μια σελίδα έμεινε. 

Μ: Έχει κι άλλα; 

Σ: Έχει κι άλλα είμαστε μεγάλη πόλη. 

Μ: (…) Τραπεζούντος. 

Σ: Τι είναι η Τραπεζούντα; 

Μ: Ήρθαν πρόσφυγες, ήρθαν πρόσφυγες και από κει. 

Σ: Μπράβο. Δηλαδή με το… Με ποιο από τα δύο γεγονότα το σχετίζεις εσύ; 

Μ: Με τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Σ: Εντάξει. 

Μ: Δεν έχει άλλα.  

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Λοιπόν τώρα θα σου δώσω μια λίστα με όλες τις οδούς των Γιαννιτσών.  

Μ: Ναι. 

Σ: θέλω να τις διαβάσεις έτσι στα γρήγορα, μην δίνεις πολύ χρόνο και 

σκέφτεσαι με τις ώρες.  

Μ: Ναι. 

Σ: Και άμα βλέπεις κάποια οδό η οποία να σχετίζεται είτε με τον πόλεμο του ’40 

είτε με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» να μου το λες. 

Μ: Ναι. Αυτό εδώ πάνω τι είναι; 

Σ: Αυτοί είναι οδοί που έχουν ονομαστεί από κάποιες ημερομηνίες. 

Μ: Αυτό 19 Μαΐου. 

Σ: Τι έγινε 19 Μαΐου; 

Μ: Εμ για τη Σμύρνη μιλάμε ή για τους Ιταλούς; 

Σ: Και για τα δύο. Ποιο εσένα σου κάνει ότι έγινε; 

Μ: Για τη Σμύρνη. 

Σ: Τι έγινε τότε; 
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Μ: Η καταστροφή της Σμύρνης, η «Μικρασιατική Καταστροφή», το 1922. 

Σ: 19 Μαΐου έγινε; 

Μ: Όχι 20 Οκτωβρίου έγινε. 

Σ: Όταν εγώ σου λέω 19 Μαΐου έγινε; Λέω γιατί θέλω ένα ναι ή ένα όχι, όχι 

γιατί είναι λάθος αυτό που λες.  

Μ: Α ναι.  

Σ: Εντάξει, να ξέρεις δηλαδή όταν σε ρωτάω ναι ή όχι γιατί εγώ πρέπει να 

σημειώσω τι είπες. Δεν είναι επειδή λες λάθος και θέλω να σε διορθώσω, δε 

λες μάθημα. Απλά θέλω να ξέρω τι…τι εννοείς. Άλλο; 

Μ: Μμ μπορώ να πω και από εδώ; 

Σ: Ναι από παντού. Έχει σελίδες εδώ να δεις. 

Μ: Από εδώ δε βρίσκω τίποτα μόνο αυτό. 

Σ: Εντάξει να αλλάξουμε σελίδα τότε. 

Μ: Αυτό το βήτα τι είναι; 

Σ: Εδώ είναι με αλφαβητική σειρά και σου δείχνω το γράμμα που αρχίζει η 

κάθε μια. Δε σημαίνει τίποτα το βήτα. 

Μ: Δε βρήκα τίποτα.  

Σ: Δε βρήκες τίποτα από εδώ. 

Μ: Σε όλα έχει ή σε μερικά; 

Σ: Δε μπορώ να σου πω σε όλα πόσα έχει. Αλλά περίπου η κάθε σελίδα έχει και 

από ένα. 

Μ: Όλες οι σελίδες; 

Σ: Ε μερικές δεν έχουν καθόλου. Δεν είναι ανάγκη να πεις άμα δε βρεις. 

Μ: Ε άμα δεν τα θυμάμαι γιατί δεν έχουμε κάνει τέτοια στο σχολείο; 

Σ: Δεν πειράζει ότι ξέρεις θα λες. Δε βαθμολογώ εγώ τι έχεις κάνει στο σχολείο ή 

όχι. 

Μ: Ζαλόγγου. 

Σ: Ζαλόγγου γιατί; Από ποιο γεγονός από τα δύο, που λέμε εμείς τώρα; 

Μ: Από τη Σμύρνη.  

Σ: Τι έγινε εκεί; 

Μ: (…)Οι γυναίκες. 

Σ: Εκεί έπεσαν οι γυναίκες; 

Μ: Όχι. 
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Σ: Καλέ θέλω να μου λες τι πιστεύεις όχι τι…Δε μου λες μάθημα. Τι σχέση έχει 

το Ζάλογγο; 

Μ: Οι γυναίκες χόρεψαν το χορό του Ζαλόγγου. 

Σ: Και έπεσαν από το γκρεμό. 

Μ: Ναι.  

Σ: Και που έγινε αυτό; 

Μ: Στη Σμύρνη. 

Σ: Στη Σμύρνη έγινε; Για να μην τους πιάσουν οι Τούρκοι; Εντάξει; 

Μ: Ναι. 

Σ: Για να δούμε εδώ. 

Μ: Παλαιολόγου; 

Σ: Τι σχέση έχει η Παλαιολόγου; 

Μ: Ο Γιώργος Παλαιολόγος. 

Σ: Και τι ήταν αυτός; 

Μ: Αυτοκράτορας. 

Σ: Και με ποιο γεγονός έχει σχέση; 

Μ: Με την Ιταλία. 

Σ: Ήταν αυτοκράτορας των Ελλήνων τότε; 

Μ: Ναι.  

Σ: Συνέχισε. 

Μ: Αυτό ήταν; 

Σ: Συνέχισε και θα σου πω αφού τελειώσουμε. 

Μ: Του Γκόνου Γιώτα, η πλατεία Μάγγου. 

Σ: Ναι αλλά είπαμε πριν ότι δεν έχει σχέση με αυτά τα δύο γεγονότα. Τι σχέση 

έχει; 

Μ: Με τη Σμύρνη. 

Σ: Τι σχέση έχει με τη Σμύρνη ας πούμε τι έγινε εκεί; 

Μ: Ε πήγαν να πολεμήσουν, από εδώ πήγαν και σκοτώθηκαν, για βοήθεια. 

Σ: Και ο καπετάνιος Γκόνος Γιώτας πήγε εκεί για να βοηθήσει; 

Μ: Όχι στην Ιταλία ήτανε. 

Σ: Και τότε τι σχέση είχε; 

Μ: Ε μερικοί Έλληνες πήγαν εκεί όχι ο Γκόνος Γιώτας. 

Σ: Α αυτός είχε πάει στην Ιταλία να βοηθήσει ε; 

Μ: Ναι.  
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Σ: Εντάξει για συνέχισε. Μήπως βλέπεις καμία περιοχή η οποία να υπήρχε στην 

Ασία και να ήρθαν από εκεί πέρα άνθρωποι; 

Μ: Καραϊσκάκη. 

Σ: Ο Καραϊσκάκης τι σχέση έχει. 

Μ: Με τους Τούρκους. 

Σ: Ε τι σχέση είχε με τους Τούρκους; Εμείς λέμε για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» και για το έπος του ’40. 

Μ: Α…Δε βρήκα τίποτα. 

Σ: Κορυτσάς. 

Μ: Τι σχέση έχει η Κορυτσά με ποιο από τα δύο; 

Σ: Τους Τούρκους.  

Μ: Αφού την Κορυτσά πήρανε οι Έλληνες. 

Σ: Πότε την Κορυτσά πήρανε οι Έλληνες; 

Μ: Το 1821. 

Σ: Πού είναι η Κορυτσά; 

Μ: Στην Τρίπολη. 

Σ: Εντάξει συνέχισε. Θυμάσαι ότι την πήρανε οι Έλληνες την Κορυτσά όμως; 

Μ: Ναι. Πρώτα την είχανε οι Τούρκοι μετά πολέμησαν και την πήρανε και μετά 

πολέμησαν οι Τούρκοι και την πήρανε. 

Σ: Με ποιος πολέμησαν και την πήρανε; 

Μ: Με τους Τούρκους. 

Σ: Εντάξει συνέχισε. 

Μ: Άμα τα λέω λάθος πες μου. 

Σ: Θα σου πω στο τέλος. Τώρα θέλω να δω τι ξέρεις εσύ. Έτσι και αλλιώς δε σε 

βαθμολογώ, δε θα σου βάλω βαθμό στον έλεγχο. 

Μ: Μπότσαρης. Αλλά αυτός δεν έχει σχέση ούτε με την Ιταλία. Μητροπόλεως. 

Σ: Τι είναι η Μητροπόλεως; 

Μ: Μητρόπολη εδώ πέρα. 

Σ: Ναι και; 

Μ: Τα Γιαννιτσά τα είχανε πάρει οι Τούρκοι. 

Σ: Ναι. 

Μ: Μετά οι Έλληνες τα πήρανε τα Γιαννιτσά. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και μετά Τούρκοι είχανε και τη Θεσσαλονίκη. 
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Σ: Ναι. 

Μ: Και μετά οι Έλληνες πήγαν να πάρουνε και τη Θεσσαλονίκη και τη 

κερδίσανε. Και ο αυτοκράτορας των Τούρκων αυτοκτόνησε. Και έφτιαξαν τη 

Μητρόπολη. Οι Τούρκοι όμως την έφτιαξαν τη Μητρόπολη. 

Σ: Γιατί; 

Μ: Γιατί μερικοί ήτανε Χριστιανοί άνθρωποι και την έφτιαξαν, από τους 

Τούρκους που ήτανε σκλάβοι. 

Σ: Εντάξει. Και με ποιο από τα δύο γεγονότα το συσχετίζεις; 

Μ: Δεν έχω και πολλές απόψεις. 

Σ: Εντάξει. 

Μ: Οδυσσέας Ελύτης. 

Σ: Τι έχει σχέση ο Οδυσσέας Ελύτης; Με ποιο από τα δύο γεγονότα;  

Μ: Ήτανε ποιητής. 

Σ: Αναφέρθηκε σε κάποιο από τα δύο γεγονότα; 

Μ: Στη Σμύρνη. Έγραψε ένα ποίημα για τη Σμύρνη. 

Σ: Ποιο ποίημα το θυμάσαι; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι εντάξει συνέχισε. Τι έλεγε το ποίημα το θυμάσαι; 

Μ: Όχι. 

Σ: Έλεγε για τη Σμύρνη που καιγότανε; Για το πόσο όμορφη ήτανε παλιά; 

Μ: Ναι.  

Σ: Για αυτό; 

Μ: Ναι. 

Σ: Εντάξει. Και πού το διάβασες το ποίημα στο μάθημα;  

Μ: Ναι το είχε εκεί σε μια σελίδα. 

Σ: Εντάξει. 

Μ: Πάικου. 

Σ: Ναι.  

Μ: Πολέμησαν εκεί πέρα. 

Σ: Ποιοι; 

Μ: Οι Έλληνες με τους Ιταλούς; 

Σ: Όχι; 

Μ: Ναι μπορεί και όχι μπορεί και ναι. Πίνδου. 

Σ: Για πες για την Πίνδου. 
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Μ: Εδώ πολέμησαν οι Έλληνες. 

Σ: Με ποιους; 

Μ: Με τους Ιτα… Με τους… 

Σ: Για πες…πες. 

Μ: Εδώ πολέμησαν με τους Ιταλούς. 

Σ: Ναι 

Μ: Σάμος. Η Σάμου; 

Σ: Με ποιο έχει σχέση; Για πες κάποια άλλη οδό; 

Μ: Εδώ έχει; 

Σ: Εσένα ρωτάω. 

Μ: Υψηλάντης. Αλέξανδρος Υψηλάντης. 

Σ: Για πες. 

Μ: Ήτανε ο  Αλέξανδρος Υψηλάντης…ήτανε… 

Σ: Είχε σχέση με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» είχε σχέση με το ’40; 

Μ: Είχε σχέση με το ’40. 

Σ: Τι ήτανε; 

Μ: Ήτανε… 

Σ: Σίγουρα είχε σχέση με το ’40 ή από αλλού τον ξέρεις; 

Μ: Μπορεί και να είχε. 

Σ: Ε δε θα μου λες όποιον ξέρεις. 

Μ: Ε. Δε βρήκα τίποτα. 

 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 

Δύο από τους μαθητές ποντιακής καταγωγής δε μπόρεσαν να εντοπίσουν 

καμία οδό που η ονομασία της να «σχετίζεται» με τα δύο ιστορικά γεγονότα.  

Η πλειοψηφία των ονομασιών οδών, που εντοπίστηκαν από τους μαθητές ως 

«σχετικές» με τα δύο ιστορικά γεγονότα, αφορούσαν και πάλι ονομασίες 

περιοχών και πόλεων από όπου ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον 

Πόντο. Στις πόλεις αυτές εντάχθηκαν, όπως από τους μαθητές και τις μαθήτριες 

του τυχαίου δείγματος, ονομασίες «ασύνδετων ιστορικά» με τα γεγονότα της 

«Μικρασιατικής Καταστροφής» πόλεων και περιοχών, όπως αυτή του Ζαλόγγου 

(επειδή όπως υποστήριξε ένας μαθητής εκεί  αυτοκτόνησαν κάποιες κοπέλες που 
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τις κυνηγούσαν οι Τούρκοι, κατά την καταστροφή της Σμύρνης) και αυτή της 

Ανατολικής Ρωμυλίας.  

Σχετικές με το ιστορικό γεγονός της «Μικρασιατικής Καταστροφής» 

κρίθηκαν και οι ονομασίες των οδών «Οδυσσέα Ελύτη», γιατί όπως υποστήριξε 

ένας μαθητής αυτός έγραψε ένα ποίημα για τη Σμύρνη και αυτή του «Απόδημου 

Ελληνισμού», πιθανόν γιατί η ερμηνεία της λέξης «απόδημος» έχει παραφραστεί 

στο νου των μαθητών. Επίσης σχετική κρίθηκε και η ονομασία της οδού «19η 

Μαΐου», η οποία αποτελεί μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, όμως ο 

μαθητής που την εντόπισε δικαιολόγησε την επιλογή του ως ότι είναι η ημέρα 

που καταστράφηκε η Σμύρνη. 

Δύο μαθητές εντόπισαν και την ονομασία της οδού «Πίνδου» ως σχετική με 

το ιστορικό γεγονός του ελληνοϊταλικού πολέμου. Στο ίδιο ιστορικό πλαίσιο ένας 

από αυτούς τους δύο μαθητές ενέταξε και την ονομασία της οδού 

«Παλαιολόγου», ταυτίζοντας το «οικείο» ιστορικό όνομα με το δικτάτορα 

Μεταξά. Παρατηρείται πάλι λοιπόν πάλι ότι δημοφιλή ιστορικά ονόματα και 

γεγονότα παραμένουν απλαισίωτα ιστορικά στη μνήμη των μαθητών και 

εντάσσονται «ευκαιριακά» στο εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Εντάξει λοιπόν τώρα κοίτα τι θα κάνουμε. Θα σου δείξω εγώ έναν κατάλογο 

με  όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. Δε θέλω να δίνεις πολύ χρόνο σε κάθε οδό. 

Θέλω απλά να τις ρίχνεις μια ματιά και αν μπορείς να καταλάβεις από αυτά 

που ξέρεις, ποια οδός μπορεί να είναι ονομασμένη από αυτά τα γεγονότα. Από 

κάποια περιοχή όπου έγινε ο πόλεμος, από κάποια περιοχή όπου ήρθανε 

άνθρωποι από τη Μικρά Ασία… 

Μ: Αυτό σημαίνει Άγιο Όρος; 

Σ: Ναι. 

Μ: (…) 

Σ: Μήπως από κάποια περιοχή ας πούμε; 

Μ: Άγιος Γιώργης, Άγιος Κωνσταντίνος, αυτά είναι οι οδοί; 

Σ: Αυτοί είναι περισσότερο από τις οδούς που είναι εκεί. Κάποια ημερομηνία, ας 

πούμε; 
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Μ: (…) 

Σ: Άμα θες άλλαξε σελίδα, αν δε σου έρχεται κάποια. 

Μ: Βουλγαροκτόνου είναι νομίζω…εμ… 

Σ: Από τον πόλεμο του ’40 ή τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ: Ε… 

Σ: Μόνο αυτές τις οδούς ζητάμε. Άμα δε σου έρχεται κάποια άλλαξε σελίδα, δεν 

πειράζει. 

Μ: Έχει; 

Σ: Για αυτό σου λέω μην αφιερώνεις πολύ χρόνο, άμα δε σου έρχεται στο μυαλό 

κάποια οδός από αυτές που βλέπεις.  

Μ: (…)  

Σ: Δε σου έρχεται κάποια ε; Για να αλλάξουμε σελίδα. Για να σε βοηθήσω 

κάποια περιοχή από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο; Δεν αναγνωρίζεις κάτι; 

Μ: Μμ… 

Σ: Μήπως εδώ βλέπεις κάτι από τον πόλεμο του ’40 ας πούμε; 

Μ: (…) 

Σ: Όχι ε; 

Μ: Η Αντιγονιδών νομίζω είναι από την ιστορία και η Ολυμπιάδα. 

Σ: Από τα δύο γεγονότα που ψάχνουμε δε βρήκες κάτι ε; 

Μ: Τσου.  

Σ: Ας αλλάξουμε σελίδα. Κάποια περιοχή ίσως; 

Μ: (…) 

Σ: Να αλλάξω; 

Μ: (…) 

Σ: Δε σου έρχεται ε; 

Μ: Νομίζω ότι είναι από τη Σμύρνη; 

Σ: Ποια; 

Μ: Αυτή εδώ νομίζω είναι από τη Σμύρνη. 

Σ: Τα Ψαρά; 

Μ: Νομίζω ότι είναι από τη Σμύρνη. 

Σ: Θυμάσαι τι είχε γίνει σε αυτό το νησί μήπως; 

Μ: Όχι. 

Σ: Αλλά θυμάσαι ότι το είχατε κάνει στην ιστορία; 

Μ: Το είχαμε κάνει. 
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Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Δεν πειράζει. Δε σου έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν εδώ έχω έναν κατάλογο με 

όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. Αν σου έρχεται κάποια οδός στο μυαλό ότι 

μπορεί να σχετίζεται με τα γεγονότα, απλά πες το μου. 

Μ: Αυτή εδώ. 

Σ: Ποια οδός; 

Μ: Οι Σαράντα. 

Σ: Οι Άγιοι Σαράντα; Για ποιο λόγο; 

Μ: Για τη μικρασιατική…μήπως έχει σχέση, ξέρω εγώ, μήπως βοήθησαν στους 

πολέμους; Στον πόλεμο του ’40; 

Σ: Τι είναι οι Άγιοι Σαράντα; Ξέρεις; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δεν πειράζει. Μήπως βλέπεις κάποια άλλη οδό, η οποία να είναι σχετική με 

τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ή με το 1940; Άμα θες γύρνα σελίδα. 

Μ: Αυτή του Αδαμάντιου Κοραή. 

Σ: Ο Αδαμάντιος Κοραής ποιος ήταν;  

Μ: Ε…ήταν…ε…όχι…ήταν αγωνιστής ενός πολέμου. 

Σ: Ποιου πολέμου; Ήταν κάποιου από αυτούς τους δύο; Από τον πόλεμο του ’40; 

Από τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; Όχι γενικά όσα ξέρεις, για αυτά τα 

συγκεκριμένα γεγονότα. 

Μ: Ναι μάλλον της Μικρασιατικής Καταστροφής αυτά τα δύο. 

Σ: Ποια;  

Μ: Του Αθανάσιου Διάκου και του Αδαμάντιου Κοραή. 

Σ: Αυτοί δηλαδή ήταν αγωνιστές από τη Μικρά Ασία; 

Μ: Όχι από τη Μικρά Ασία από τη…την Ελλάδα. Βασικά πολέμησαν μαζί 

από…με τη Μικρά Ασία. 

Σ: Εντάξει. Άλλες οδούς; Μήπως βλέπεις κάποιες τοποθεσίες από τη Μικρά 

Ασία; 

Μ: Αλεξάνδρειας. Πρέπει να είναι μια περιοχή προς τα εκεί. 

Σ: Προς τα πού; 

Μ: Προς τη Μικρά Ασία. Όχι ακριβώς εκεί.  

Σ: Τις υπόλοιπες οδούς; Άμα θες άλλαξε σελίδα, έχει πολλές. 

Μ: Ανατολικής Ρωμυλίας, έχει του Πόντου. 

Σ: Άλλη οδό; 
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Μ: Απόδημου Ελληνισμού. 

Σ: Τι σημαίνει απόδημος ελληνισμός; 

Μ: Ε οι άνθρωποι ε…οι Έλληνες που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας; 

Σ: Θα μπορούσε. Ναι. Ναι αλλά αυτός, ο οποίος αποδημεί φεύγει μετανάστης 

και γυρνάει πάλι πίσω. 

Μ: Αυτοί που έφευγαν από το ξεριζωμό εννοώ. 

Σ: Εντάξει. Άλλη περιοχή μήπως βρίσκεις; Να αλλάξω σελίδα; 

Μ: Ουγκώ, αυτό είναι το όνομα ενός συγγραφέα; 

Σ: Ναι. 

Μ: Μ… το Βελίκα Ρώμα μου θυμίζει κάτι. 

Σ: Σου θυμίζει κάτι με τα δύο γεγονότα ή γενικά; 

Μ: Γενικά. Του Βοσπόρου. 

Σ: Τι είναι ο Βόσπορος; 

Μ: Είναι στην Τουρκία ένα…όχι θάλασσα, σα λιμάνι. 

Σ: Εκεί ζούσαν Έλληνες ας πούμε; 

Μ: Παλιά ναι. Τώρα όχι. 

Σ: Κάποια άλλη οδός που θα μπορούσες να σχετίσεις με τα δύο γεγονότα; 

Μ: Βουλγαροκτό…όχι Βουλγαροκτόνου. Βυζαντίου. 

Σ: Γιατί Βυζαντίου; 

Μ: Γιατί εκεί ήτανε…ήτανε το Βυζάντιο. 

Σ: Εκεί ζούσανε οι Έλληνες της Μικράς Ασίας; 

Μ: Ναι. Εκεί είχε σχέση τότε με το Βυζάντιο. 

Σ: Θα μπορούσαμε να το πούμε, ναι δεν είναι λάθος. Δε χρειάζεται να σκέφτεσαι 

πολύ, αν αναγνωρίζεις κάποιο όνομα, κάποια περιοχή, κάποια ημερομηνία θα 

σου έρθει μόνο του. 

Μ: Η Γκόνου Γιώτα. Ήταν ένας πολεμιστής. 

Σ: Πού «κολλάει» ο Γκόνου Γιώτα; Στον πόλεμο του ’40; Στη «Μικρασιατική 

Καταστροφή»; 

Μ: Στη «Μικρασιατική Καταστροφή» νομίζω. 

Σ: Δηλαδή στείλαμε οι Έλληνες στρατό στη Μικρά Ασία; 

Μ: Ε εκεί ήτανε μερικοί αλλά νομίζω πρέπει να πήγανε μερικοί δικοί μας.  

Σ: Να αλλάξω σελίδα μήπως; 

Μ: Ε…του Ελλήσποντου. 

Σ: Τι είναι ο Ελλήσποντος; 
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Μ: Ε ήτανε το μέρος που…στον Πόντο που ζούσανε οι Έλληνες; Και ας πούμε 

υπάρχει ένα μνημείο εκεί πέρα με τους Έλληνες από τον Πόντο. 

Σ: Στον Ελλήσποντο υπάρχει; 

Μ: Όχι εδώ, για αυτό ονομάστηκε έτσι η οδός. 

Σ: Πού υπάρχει; 

Μ: Δεν ξέρω. 

Σ: Αλλά υπάρχει για τους Έλληνες του Πόντου; 

Μ: Ναι. 

Σ: Ο Ελλήσποντος ας πούμε τι είναι; 

Μ: Μάλλον περιοχή πρέπει να είναι; 

Σ: Στη Μικρά Ασία; 

Μ: Ναι. 

Σ: Άλλη περιοχή;  

Μ: Εύξεινου Πόντου. 

Σ: Ναι. 

Μ: Σχετικά με το ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή» είναι; 

Σ: Ναι. Μόνο με αυτά. 

Μ: Ιατρού Μάγγου. Ιατρού Μάγγου ήταν η πλατεία Μάγγου; 

Σ: Ναι τώρα είναι η πλατεία Γκόνου Γιώτα. Είναι σχετική; Θες να τη βάλουμε 

και αυτήν; 

Μ: Νομίζω ναι. 

Σ: Με ποιο από τα δύο γεγονότα; 

Μ: Μ… 

Σ: Είσαι σίγουρη να τη βάλουμε; 

Μ: Άσε το καλύτερα. Ιουστινιανού. 

Σ: Τι ήταν ο Ιουστινιανός; 

Μ: Ο Ιουστινιανός ήταν γνωστός τα παλιά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη.  

Σ: Και τι σχέση έχει; Με ποιο γεγονός; 

Μ: Με τη «Μικρασιατική Καταστροφή».  

Σ: Πως το συνδέεις με τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ: Ε… 

Σ: Να το βάλω ή όχι. 

Μ: Δε γνωρίζω. Δε ξέρω. Η πλατεία Γκόνου Γιώτα. Καραϊσκάκη. 

Σ: Καραϊσκάκη για ποιο γεγονός; 
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Μ: Τον πόλεμο του ’40 (;) 

Σ: Άλλος; Δε θέλω να μου λες όσους ξέρεις. Απλά όσους σου κάθονται ότι είναι 

για αυτά τα δύο γεγονότα στο μυαλό. Θες να πας για διάλειμμα και να 

γυρίσεις μετά, ίσως; 

Μ: Όχι δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Σ: Θες να αλλάξω σελίδα; 

Μ: Κερασούντος. Κερασούντα είναι πόλη της, του Εύξεινου Πόντου. 

Σ: Ναι. Να τη βάλουμε στη «Μικρασιατική Καταστροφή». Να αλλάξω σελίδα; 

Μ: Ναι. Κορυτσά. Είναι πόλη στην Τουρκία η Κορυτσά. 

Σ: Στη «Μικρασιατική Καταστροφή» να τη βάλουμε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Γιατί την έχεις ακουστά την πόλη την Κορυτσά; 

Μ: Αμέ. 

Σ: Την έχεις ακουστά σαν πόλη ελληνική; 

Μ: Μ…ναι. 

Σ: Εντάξει. 

Μ: Μικράς Ασίας. 

Σ: «Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ: Ναι. 

Σ: Θες να αλλάξω σελίδα; 

Μ: Ναι. Μιαούλη. Μιαούλη είναι όνομα αγωνιστή. Στο ’40 νομίζω. 

Σ: Στο ’40; 

Μ: Δεν είμαι σίγουρη. 

Σ: Να το βάλω ή όχι; 

Μ: Αφήστε το καλύτερα. 

Σ: Να μην το βάλω το Μιαούλη; 

Μ: Είναι γνωστός απλά δε θυμάμαι σε ποιον πόλεμο ήτανε. 

Σ: Εντάξει δεν το βάζω. 

Μ: Παπαφλέσσα. Ήτανε αγωνιστής στη «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Σ: Να το βάλω εκεί; 

Μ: Ναι. (…) Σαμψούντος. Σαμψούντα είναι πόλη στον Εύξεινο. 

Σ: Να το βάλουμε στη «Μικρασιατική Καταστροφή». Κάποια άλλη περιοχή 

ίσως; 

Μ: Αυτό είναι Σουμελά ή Σουμέλα; 
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Σ: Σουμελά. 

Μ: Σουμελά. Ε…δεν… Τραπεζούντος. 

Σ: Και αυτό σαν περιοχή;  

Μ: Ναι. 

Σ: Να αλλάξω σελίδα; 

Μ: Ναι. 

Σ: Μια ακόμα είναι. 

Μ: (…) 

Σ: Αυτά; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Εντάξει τώρα πιο αναλυτικά θα σου δείξω μια λίστα με όλες τις οδούς της 

πόλης. Δε θέλω να τις διαβάζεις πολύ προσεκτικά, θέλω να ρίξεις μια ματιά 

και αν υπάρχει κάποια η οποία πιστεύεις ότι συνδέεται με την καταστροφή 

της Σμύρνης με τους πρόσφυγες, με τον πόλεμο του ’40, ότι έχει ονομαστεί 

για χάρη τους, θέλω απλά να μου λες ποια είναι αυτή. Δε χρειάζεται να 

ζορίζεσαι πολύ απλά μια ματιά ρίχνε, γιατί είναι πάρα πολύ.  

Μ: (…) 

Σ: Αν μπορείς ας πούμε να βρεις κάποια περιοχή, η οποία να είναι στη Μικρά 

Ασία και να είναι και εδώ. 

Μ: Μικρά Ασία; 

Σ: Ναι. 

Μ: Έχει κολλήσει το μυαλό μου ενώ ξέρω πολλά ονόματα δε μπορώ να θυμηθώ. 

Σ: Δεν πειράζει. 

Μ: Στη Μικρά Ασία, η μόνη περιοχή που θυμάμαι, δηλαδή που ήρθαν και δώσαν 

το όνομα της εδώ πέρα, δώσανε στην Αθήνα, σε μια περιοχή το όνομα Νέα 

Σμύρνη, που ήρθανε από εκεί πέρα. 

Σ: Άλλη περιοχή δε σου έρχεται στο μυαλό; 

Μ: Δε θυμάμαι δε μπορώ να θυμηθώ. 

Σ: Μήπως να δεις όλες τις οδούς, μήπως και θυμηθείς κάποια; 

Μ: Είναι πάρα πολλά τα ονόματα και δεν μπορώ, μπερδεύομαι δηλαδή. 

Σ: Δεν πειράζει. Λοιπόν για τη Νέα Σμύρνη κάνατε στην ιστορία ας πούμε; 

Μ: Ναι κάναμε αλλά δε θυμάμαι τι κάναμε, γιατί έχω και άλλα πράγματα… 

Συνέντευξη τέταρτη 
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Σ: Λοιπόν κοίτα τι θα κάνουμε. Θα σου δώσω έναν κατάλογο τώρα, που έχει 

όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. Θέλω να ρίξεις μια ματιά σε κάθε σελίδα, μην 

τις διαβάζεις μία-μία μη ζορίζεσαι. Όποια πιστεύεις ότι έχει σχέση ή με τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή» ή με τον πόλεμο με τους Ιταλούς. Θέλω να μου 

λες ποια νομίζεις ότι είναι. Θέλω να διαβάσεις και να μου πεις. Για αυτά τα 

δύο γεγονότα. Όχι για άλλο γεγονός. Όχι για τους μακεδονομάχους, ας πούμε, 

‘όχι για το ’21. Για αυτά τα δύο. 

Μ: Για αυτά τα δύο μόνο. 

Σ: Ναι. 

Μ: Από όλα αυτά; 

Σ: Ναι έχει και πίσω σελίδες. Για αυτό μην κάθεσαι πολύ σε μία, όποια νομίζεις. 

Μ: Πειράζει να λέω έτσι πιο με κάνει πιο πολύ; 

Σ: Τι εννοείς ποιο σε κάνει πιο πολύ; 

Μ: Ναι. 

Σ: Εντάξει για αυτά τα δύο γεγονότα, όχι για άλλο γεγονός. Ναι γιατί 

μπερδεύεσαι καμιά φορά και λες. 

Μ: Αυτό. 

Σ: Το Ανατολικής Ρωμυλίας; Με ποιο γεγονός; 

Μ: Με το…τότε με τους Ιταλούς και το άλλο ποιο ήτανε; 

Σ: Η «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Μ: Με αυτό. 

Σ: Με τη «Μικρασιατική Καταστροφή»;  

Μ: Ναι αυτό. 

Σ: Δηλαδή είναι περιοχή στη Μικρά Ασία, έτσι το πιστεύεις;  

Πού ήρθανε πρόσφυγες; 

Μ: Ανατολική Ρωμυλία ναι. 

Σ: Ναι για πες κάποια άλλη οδό που πιστεύεις ότι είναι. 

Μ: Αυτά είναι καμία; 

Σ: Εμένα ρωτάς; Εγώ ξέρω, το θέμα είναι τι ξέρεις εσύ; 

Μ: Ε δεν ξέρω πολλά. 

Σ: Κοιτά και άμα δεν ξέρεις τίποτα δεν πειράζει. Λοιπόν δε σε βαθμολογώ εδώ, 

δε θα πω τίποτα σε κανέναν. Μυστικό θα μείνει. 

Μ: Σας είπα δεν ξέρω πολλά.  

Σ: Δεν πειράζει. 
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Μ: Αυτό είναι; 

Σ: Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος; Για ποιο πιστεύεις ότι είναι; 

Μ: Μμ ας πούμε τους Ιταλούς; 

Σ: Είσαι σίγουρη ή όχι; 

Μ: Δεν είμαι. 

Σ: Δεν είσαι. Για να αλλάξουμε σελίδα. 

Μ: Από εδώ…μ…αυτό είναι; 

Σ: Ποια η Βαρελά Αικατερίνη; 

Μ: Την ξέρω αυτήν την οδό. 

Σ: Ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η οδός; 

Μ: Ναι. Όχι αυτό δεν είναι. Άλλο δεν ξέρω. Να γυρίσω σελίδα; 

Σ: Γύρνα ναι. 

Μ: Αυτό είναι; 

Σ: Η Διγενή; 

Μ: Όχι Διγενή, Διαδόχου Κωνσταντίνου. 

Σ: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι είναι; Για ποιο γεγονός; 

Μ: Το…μικρασιατική; 

Σ: Για ποιο λόγο; Τι έκανε ο διάδοχος Κωνσταντίνος τότε; 

Μ: Δε ξέρω. 

Σ: Τότε γιατί το είπες; 

Μ: Ε μου θυμίζει πιο πολύ… 

Σ: Πόλεμο ε; 

Μ: Ναι. Λοιπόν μάλλον…αυτό. 

Σ: Ελλήσποντου; 

Μ: Ναι. 

Σ: Για ποιο λόγο. 

Μ: Στη μικρασιατική. 

Σ: Είναι στη Μικρά Ασία; 

Μ: Ναι. 

Σ: Άλλο; 

Μ: Άλλο…όχι. Τώρα δε μου έρχεται τίποτα. Α…όχι. Αυτό είναι; 

Σ: Κερασούντος ή το κάτω; 

Μ: Το Κερασούντος. 

Σ: Πού το βάζεις; Πού πιστεύεις ότι είναι; 
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Μ: Στη Μικρασιατική. 

Σ: Τι πιστεύεις ότι είναι δηλαδή; Πόλη; Περιοχή; Άνθρωπος; Τι ήταν; 

Μ: Η Κερασούντα είναι πόλη. 

Σ: Ωραία το βάζουμε στη «Μικρασιατική Καταστροφή». Άλλο; 

Μ: Αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω και πολλά για τον Πόντο. 

Σ: Για το ’40 δεν έχεις βρει κάτι ε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δεν έχεις βρει. 

Μ: Αυτό είναι; 

Σ: Η Μαδύτου; Εσύ θα μου πεις. Είναι; 

Μ: Μου μου. 

Σ: Δεν είναι. Καλά. Όταν σε ρωτάω δεύτερη φορά δε σε ρωτάω γιατί δεν είναι, 

γιατί κάνεις λάθος. Σε ρωτάω για να μου πεις σίγουρα τι πιστεύεις. Δε θα με 

ρωτάς. Δε βαθμολογείσαι από αυτό. Αυτό είναι; 

Μ: Είναι. 

Σ: Εντάξει.  

Μ: Δε βλέπω κανένα άλλο. 

Σ: Να αλλάξουμε σελίδα τότε. 

Μ: Εγώ σε αυτήν την οδό μένω.  

Σ: Σαλαμίνος; 

Μ: Ναι. 

Σ: Αυτό είναι; 

Μ: Όχι λάθος. Ναι Σαμψούντος. 

Σ: Τι είναι; 

Μ: Πόλη.  

Σ: Πού στον Πόντο; Τι έγινε από εκεί; 

Μ: Α μη με ρωτάτε τέτοια. 

Σ: Επειδή είναι πόλη στον Πόντο για ποιον λόγο να τη βάλουμε εδώ πέρα; 

Μ: Γιατί…επειδή είναι μια πόλη…μ πολύ ξακουστή, ξέρω εγώ; Έγινε τίποτα 

εκεί πέρα. 

Σ: Εντάξει. Λοιπόν άλλο; 

Μ: Δε βλέπω τίποτα άλλο. 

Σ: Για να αλλάξουμε σελίδα λοιπόν. 

Μ: Για το άλλο δεν βρήκα τίποτα, για τους τέτοιους... 
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Σ: Δεν πειράζει, λίγες ήταν για εκεί. 

Μ: Λοιπόν…από εδώ δε βλέπω τίποτα. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Τώρα θα σου δώσω κάτι δύσκολο και χρονοβόρο, αν μπορείς να διαβάσεις 

τον κατάλογο με τις οδούς των Γιαννιτσών και να μου πεις αν αναγνωρίζεις 

κάποια, η οποία να είναι σχετική μόνο με αυτά τα δύο γεγονότα, με τον 

πόλεμο του ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή».  

Μ: Στις στις… 

Σ: Ναι; 

Μ: Στις ημερομηνίες; 

Σ: Σ’ όλες τις οδούς. Μην αφιερώνεις πολύ χρόνο αν κάποια σου κάτσει στο μάτι 

ότι είναι σχετική να μου το λες απλά, γιατί είναι πάρα πολλές. 

Μ: 20ης Οκτωβρίου, 19ης Μαΐου, αυτά; 

Σ: Όλες έχει και από κάτω ονόματα. Με αλφαβητική σειρά είναι. Το Α να μη σε 

μπερδεύει, απλά λέει με τη ξεκινάει. Αν δε ξέρεις με τι σχετίζεται κάποια να 

μην ανησυχείς. 

Μ: Έχω ακούσει για την Ανατολικής Ρωμυλίας, αλλά δεν είναι περί αυτού του 

θέματος. 

Σ: Για ποιο θέμα είναι ξέρεις; 

Μ: Το Ανατολικής Ρωμυλίας είναι για τους τελευταίους ε πολέμους, που 

κάμναμε οι Έλληνες με τους…ε γενικά, όχι πόλεμοι, ήταν εκείνη η περίοδος, 

η οποία… 

Σ: Σχετίζεται με κάποιο από τα δύο γεγονότα η Ανατολική Ρωμυλία; Με τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή» ή με τον πόλεμο του ’40; Μήπως είναι 

συνέπεια; 

Μ: Με τον πόλεμο του ’40 το αποκλείω. 

Σ: Ναι. 

Μ: Αλλά με τη μικρασιατική γιατί ξέρω ότι οι ημερομηνίες που έχουν γίνει είναι 

περίπου κοντά.  

Σ: Εντάξει. 

Μ: Για αυτό το λέω. 

Σ: Μήπως ξέρεις τι ήτανε η Ανατολική Ρωμυλία; 

Μ: Η Ανατολική Ρωμυλία ήτανε μια περιοχή. 

Σ: Πού βρισκότανε; 
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Μ: Πάνω περίπου από τη Βουλγαρία σε εκείνα τα μέρη. 

Σ: Μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο ήρθανε από εκεί άνθρωποι; Έλληνες; 

Μ: Επειδή προφανώς τους διώξανε. 

Σ: Εντάξει συνέχισε. 

Μ: (…) 

Σ: Άμα θες άλλαξε σελίδα, είναι πολλές. 

Μ: Και αυτό εδώ πέρα Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου, νομίζω, τώρα δεν είμαι πολύ 

σίγουρη, δηλαδή 15% νομίζω ότι έχει σχέση με τα τελευταία γεγονότα. 

Σ: Με ποια τελευταία γεγονότα; 

Μ: Με…όπως τα τη χρονολογία της Ανατολικής Ρωμυλίας. 

Σ: Τι ήταν αυτός; 

Μ: Νομίζω πως ήτανε έτσι Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος πολέμησε μ… ή για το 

μακεδονικό ή για την κατάκτηση νέων εδαφών από την…από της Τουρκίας. 

Σ: Δηλαδή έχει σχέση με τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ: Εμένα βασικά τώρα… 

Σ: Με ένα ναι ή ένα όχι, γιατί πως θα το βάλω το βασικά τώρα. 

Μ: Νομίζω πως είναι από το μακεδονικό. 

Σ: Το μακεδονικό εντάξει. 

Μ: Και Βαρελά Αικατερίνη επειδή είναι…είναι κοντά… 

Σ: Το σπίτι σου; 

Μ: Ναι γενικά εκεί πέρα που μένω η οδός, και επειδή στο φροντιστήριο πηγαίνω 

στη Βαρελά έχει η κυρία μας έχει δώσει πληροφορίες για την προγιαγιά δεν 

ξέρω τι ήτανε, ήτανε…ήτανε μια γυναίκα, δεν το θυμάμαι, νομίζω ήτανε μια 

γυναίκα, η οποία ε έκανε…είχε πολύ δράση και είναι ξακουστή. 

Σ: Μήπως ξέρεις σε ποιο πόλεμο, σε ποιο γεγονός είχε πολύ δράση; 

Μ: Δεν είμαι σίγουρη, δεν είμαι σίγουρη καθόλου. Δεν είμαι σίγουρη καθόλου 

οπότε δε θα το βάλουμε. Και τώρα δεν ξέρω αν έχει σχέση, καθόλου σχέση με 

την περίοδο του Βυζάντιου δεν ξέρω, επειδή αυτή φαίνεται. 

Σ: Δε θα τη βάλουμε. Μήπως κάποια περιοχή όπως η Ανατολική Ρωμυλία να 

σου έχει μείνει στο μυαλό; 

Μ: Ναι είναι όπως η Ανατολική Ρωμυλία μου έχουνε μείνει πολλές στο μυαλό. 

Αλλά δε θυμάμαι ακριβώς. 

Σ: Αν κοιτάξεις λίγο μπορεί να τις βρεις αυτές που πιστεύεις, όπως από τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή». Να αλλάξω σελίδα; 
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Μ: Ναι. Είναι εδώ πέρα.  

Σ: Ποια; 

Μ: Ανδριώτη Θωμά. Πρέπει να έχει σχέση πάντως με κάτι που ξέρω, γενικά 

όπως την οδό Μαγκριώτη είναι…νομίζω πως πρέπει να έχει σχέση και αυτός 

είναι ένας ξακουστός. 

Σ: Οπότε δεν ξέρεις με ποιο γεγονός έχει σχέση, οπότε δε θα τη βάλουμε εντάξει; 

Μ: Νομίζω τώρα, δεν ξέρω τώρα αν έχει σχέση με την οδό Μαγκριώτη, αλλά 

εγώ λέω πως…δεν ξέρω, όχι. 

Σ: Εντάξει.  

Μ: Τώρα του Εύξεινου Πόντου, αυτή η οδός, λέω πως και από εκεί πήρε και έτσι 

για αυτά που θυμόμαστε, για αυτά τα δραματικά γεγονότα, νομίζω ότι από 

εκεί πήρε το όνομα της. 

Σ: Από τη Μικρά Ασία που ζούσανε οι Έλληνες; 

Μ: Ναι. 

Σ: Ναι. 

Μ: Για παράδειγμα και εδώ πέρα στις Θερμοπύλες, επειδή είχε γίνει ένα πολύ 

σημαντικό γεγονός στη ιστορία, νομίζω ότι πήρε την ονομασία της αυτή η 

οδός. 

Σ: Ναι από εκεί πήρε. Αλλά δεν είναι σχετική με αυτά τα δύο γεγονότα. Είναι; 

Μ: Δεν πιστεύω ότι είναι σχετική, πιστεύω ότι… 

Σ: Είναι σημαντικό και έδωσε το όνομα της. Για αυτό το λόγο σε ρωτάω αν 

ξέρεις κάποιες περιοχές. 

Μ: Έχει εδώ πέρα η Γιατρού Μάγγου, επειδή έχουμε και την πλατεία Μάγγου 

και είναι έτσι ένας είναι ξακουστός είναι έτσι πολύ έτσι ξακουστός. 

Σ: Μήπως ξέρεις αν έχει σχέση με τα δύο γεγονότα; 

Μ: Δεν ξέρω μπορεί να έχει σχέση με…με τα… 

Σ: Σίγουρη είσαι; 

Μ: Όχι. 

Σ: Οπότε δε θα το βάλουμε.  

Μ: Ε του Ιωάννη. Πως; 

Σ: Ίωνα Δραγούμη. 

Μ: Ίωνα Δραγούμη. Ξέρω πως αυτός ο…ο πώς να το πω; Να το πω; Τέλος 

πάντων ξέρω ότι αυτός έχει πολεμήσει για…είναι μου θυμίζει ένα όνομα το 

οποίο έχει…έχει πολεμήσει με την Τουρκία; Δεν ξέρω. 
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Σ: Έχει σχέση με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ας πούμε; 

Μ: Ε όχι, ε να σ’ έναν πόλεμο να σαν αυτό του 1821, αλλά δεν είμαι σίγουρη. 

Σ: Εντάξει δε θα το βάλουμε αφού δεν είσαι σίγουρη. 

Μ: Α και νομίζω ότι η Καπετάν Βάρδα είναι…είναι, είναι μία, είναι έτσι μια 

οδός, η οποία ήτανε μακεδονομάχος, ο οποίος… 

Σ: Έχει σχέση η Μακεδονία με τον πόλεμο του ’40; 

Μ: Όχι αλλά αυτό… 

Σ: Σου έχει μείνει ότι ήτανε; 

Μ: Ναι. Όπως και του Γκόνου Γιώτα που είναι…του Γκόνου Γιώτα που είναι 

ξακουστός μακεδονομάχος. 

Σ: Με αυτά τα δύο γεγονότα σου έχει μείνει κάτι; Με τον πόλεμο του ’40 και τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή» από αυτήν εδώ τη σελίδα; 

Μ: Ε τώρα δεν έχω…Του πόλεμου του ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή», 

όχι άλλο πόλεμο; 

Σ: Ναι όχι άλλο πόλεμο. 

Μ: Ε…ε…όχι. 

Σ: Όχι από αυτή τη σελίδα έτσι; 

Μ: Ναι. 

Σ: Για να αλλάξουμε σελίδα τότε. 

Μ: Κορυτσάς πόλεμος του ’40. Την πόλη την… 

Σ: Κορυτσά. 

Μ: Ε νομίζω, δεν είμαι σίγουρη τώρα για…όχι. Τη Μικράς Ασίας για τη Μικρά 

Ασία που είχε γίνει. 

Σ: Ναι. 

Μ: Τώρα νομίζω στη Μαδύτου έχει. 

Σ: Στη Μαδύτου για ποιο από τα δύο γεγονότα; 

Μ: Νομίζω πως ήτανε στη Μικρά Ασία. 

Σ: Περιοχή; 

Μ: Ναι. 

Σ: Νομίζεις ή είσαι σίγουρη; 

Μ: Νομίζω δεν είμαι σίγουρη. 

Σ: Δεν είναι κακό άμα πιστεύεις κάτι δε βαθμολογείσαι από αυτό. 

Μ: Μόνο για… 

Σ: …για αυτά τα δύο. Όχι για το μακεδονικό, για τα υπόλοιπα. 
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Μ: Όχι. (…) Όχι εδώ πέρα από ότι πρόσεξα είχε μερικά ονόματα, τα οποία είχανε 

σχέση με το μακεδονικό και όχι με το ’40 και τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή». 

Σ: Δεν είδες δηλαδή κάποιο όνομα; 

Μ: Όχι τα περισσότερα είναι… 

Σ: Για να δούμε την επόμενη σελίδα. 

Μ: Βέβαια από ότι βλέπω εδώ πέρα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα δύο 

αυτά… 

Σ: Ναι. 

Μ: …γεγονότα, οπότε πάμε παρακάτω. 

Σ: Να αλλάξω σελίδα; 

Μ: Όχι, όχι δεν τέλειωσα. 

Σ: Όχι. Δεν βρήκες κάποια; 

Μ: Όχι. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 

Δύο από τις μαθήτριες ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής δε μπόρεσαν 

να εντοπίσουν καμία οδό «σχετική» με τα δύο ιστορικά γεγονότα. 

Η πλειοψηφία των ονομασιών οδών που κρίθηκαν «σχετικές» από τις 

μαθήτριες με τα δυο ιστορικά γεγονότα αφορούσαν και πάλι ονομασίες περιοχών 

και πόλεων από όπου ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Σε 

αυτές τις ονομασίες εντάχθηκαν, ακόμα μια φορά, ονομασίες πόλεων και 

περιοχών «ασύνδετων» ιστορικά με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» 

(Ανατολική Ρωμυλία, Βυζάντιο, Κορυτσά, Αλεξάνδρεια).  

Με το ιστορικό γεγονός της «Μικρασιατικής Καταστροφής» εντοπίστηκε ως 

σχετική η ονομασία της οδού «Απόδημος Ελληνισμός», πιθανόν λόγω 

παράφρασης της ερμηνείας της λέξης «απόδημος» στο νου της μαθήτριας.  

Με το ιστορικό γεγονός του ελληνοϊταλικού πολέμου εντοπίστηκε ως 

«σχετική» η ονομασία της οδού «Κορυτσάς» από μια μαθήτρια.  

Και με τα δύο ιστορικά γεγονότα κρίθηκαν ως «σχετικές» οι ονομασίες 

διαφόρων οδών «εθνικών ηρώων», με την αιτιολογία ότι διαδραμάτισαν κάποιο 
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ρόλο σε αυτά, αποδεικνύοντας και πάλι ότι παραμένουν «απλαισίωτα ιστορικά» 

στη μνήμη των μαθητών και μαθητριών. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Δεν ξέρεις ε; Αυτές είναι οι οδοί των Γιαννιτσών. Άμα βρεις καμία που να 

αναφέρεται σε εκείνο τον πόλεμο με τους Ιταλούς ή τον άλλο που είπες με 

τους Αλβανούς… 

Μ: Ωχ τώρα! 

Σ: Θες να σου διαβάσω εγώ; 

Μ: Όχι μπορώ να τις διαβάσω, άλλα δεν ξέρω ποιοι είναι τώρα. 

Σ: Ότι ξέρεις, δεν πειράζει. Κάτσε να συμπληρώσουμε το όνομα σου από πίσω 

γιατί συμπλήρωσαν και άλλα παιδάκια χάρτες. Συγγνώμη. Μη δίνεις πολύ 

χρόνο, γιατί έχει πολλές σελίδες. 

Μ: Πολλές τώρα! 

Σ: Το αγ. σημαίνει άγιος, το αφοί σημαίνει αδελφοί. 

Μ: Ναι το ξέρω. 

Σ: Απόστολος σημαίνει αυτό. 

Μ: Αθανάσιος Διάκος. Ο Διάκος είναι αυτός που τον σουβλίσανε, αυτό είναι; 

Σ: Ναι αλλά από ποιο πόλεμο είναι αυτός;  

Μ: (…)  

Σ: Είναι τους Ιταλούς ή με τους Αλβανούς; Μπορεί να είναι και από άλλους 

πολέμους. Από τους Τούρκους από τους Βούλγαρους από… 

Μ: Δεν είμαι σίγουρος όχι. 

Σ: Άμα δεν είσαι σίγουρος καταρχήν μην κάθεσαι, γιατί είναι πάρα πολλές οδοί 

και άμα πιστεύεις ότι είναι από κάποιον άλλο πόλεμο, μην το λες. 

Μ: Παπανδρέου; (…) τώρα προσπαθώ να θυμηθώ για ποιον κάναμε γιορτή. 

Σ: Άμα δεν είσαι σίγουρος δεν πειράζει. 

Μ: Του Γκόνου Γιώτα. 

Σ: Του Γκόνου Γιώτα, το βάζουμε στους Ιταλούς ε; 

Μ: Το κάναμε στην ιστορία αλλά αυτός πρέπει να είναι μετά το ’21. 

Σ: Ποιος; Όταν λες ’21, τι εννοείς; Το 1721; Το… 

Μ: Το 1821. 
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Σ: Και ο πόλεμος που λες ότι έγινε με την Αλβανία που κάνανε οι Έλληνες έγινε 

πριν ή μετά; 

Μ: Μετά. 

Σ: Για αυτόν τον πόλεμο με την Αλβανία το λέει το βιβλίο σας το έχεις ακούσει ή 

όχι; 

Μ: Έλεγε κάτι αλλά πέρασε καιρός, δηλαδή από ότι θυμάμαι το κάναμε στην 

αρχή περίπου δεν το κάναμε τώρα προς το τέλος. 

Σ: Δεν το κάνατε τώρα ε; 

Μ: Κολοκοτρώνη.  

Σ: Αυτός είναι που; 

Μ: Από τους Ιταλούς. 

Σ: Μετά; 

Μ: Κορυτσάς! 

Σ: Τη βρήκαμε ε; 

Μ: Πού είναι αυτό; Δεν την έχω δει! 

Σ: Θες να τη βρούμε στο χάρτη; 

Μ: Πού είναι αυτό; 

Σ: Κορυτσά, Κορυτσά… Κοραή, Κοσμίδη, Κουγιουμτζίδη….. Δεν την έχει. 

Ψάξε και θα τη βρω εγώ. Καλά; 

Μ: Πόσα ονόματα έχει εδώ και δε θυμάμαι τίποτα. 

Σ: Ότι θυμάσαι και είσαι σίγουρος. 

Μ: Έχει δύο εδώ αλλά δεν είμαι σίγουρος. 

Σ: Όχι θα μου πεις μόνο αν είσαι σίγουρος. 

Μ: Παύλου Μελά. Μπα όχι. 

Σ: Παπαφλέσσας είναι το’21. Βρήκα. 

Μ: Ποιο; 

Σ: Το Παπαφλέσσας. 

Μ: Άλλο; 

Σ: Τζαβέλλα. Τζαβέλλα λένε το θείο μου. Το θείο του παππού μου. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Κοίτα τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ έχω έναν κατάλογο με όλες τις οδούς των 

Γιαννιτσών. Θέλω να τις διαβάσεις έτσι στα πεταχτά. Κι άμα βρεις κάποια, η 

οποία να ‘χει σχέση με την «Μικρασιατική Καταστροφή», δηλαδή από 

κάποια περιοχή, η οποία να ήταν εκεί, κάποια ημερομηνία, κάποιο άνθρωπο, 
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ο οποίος να είχε σχέση, και με τον πόλεμο με τους Ιταλούς. Αλλά μόνο με 

αυτούς τους δύο. Εντάξει;  

Μ: Ναι. 

Σ: Απλά να μου το λες. Μην… κάθεσαι και σκέφτεσαι, και σκέφτεσαι και 

σκέφτεσαι γιατί είναι και πάρα πολλά… οι σελίδες. 

Μ: Αυτό Άγιοι Σαράντα. 

Σ: Με τους Ιταλούς ε; Το είπαμε πριν. 

Μ: Το είπαμε πριν. Ε αυτό. 

Σ: Αγνώστου Στρατιώτη; 

Μ: Με τους Ιταλούς. 

Σ Ναι. 

Μ: Εε και για… 

Σ: Και για τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Μ: Απόδημου Ελληνισμού. 

Σ: Με ποια απ’ τα δύο; 

Μ: Ορίστε; 

Σ: Με ποια από τα δύο γεγονότα; 

Μ: Ε με τη καταστροφή της Σμύρνης. 

Σ: Απόδημος τι σημαίνει; 

Μ: Ε ότι πάω…πάω κάπου αλλού. 

Σ: Βόσπορου. 

Μ: Με ποιο από τα δύο; 

Σ: Με τη Σμύρνη. 

Μ: Ναι… Τι ήταν ο Βόσπορος; Ξέρεις; 

Σ: Ε… θάλασσα… 

Μ: Εκεί πάνω ε; 

Σ: Ναι (…) Να έχει σχέση με τη; 

Μ: Με τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Σ: Τίποτα άλλο με τη Μικρά Ασία; 

Μ: Ναι. Γενικά.  

Σ: Λοιπόν, τι άλλου βρήκες τίποτα άλλο; 

Μ: Εε, ναι Δαίδαλου. Γιατί ήτανε κοντά στη Μικρά Ασία. 

Σ: Τι ήτανε Δαίδαλου; 

Μ: Ήτανε…παλιά είχε τέτοιο πως το λένε…μπορείς να πετάξεις. 
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Σ: Ναι 

Μ: Διάδοχος Κωνσταντίνου. 

Σ: Ποιος ήταν αυτός; 

Μ: Ήτανε θα γινόταν βασιλιάς άμα γινόταν κάτι με τον πατέρα του, κι ήτανε 

κοντά  στη Μικρά Ασία. 

Σ: Μικρασιάτης ήταν ή Έλληνας εδώ; 

Μ: Ε,… νομίζω Έλληνας από τη Σπάρτη; Δεν ξέρω. 

Σ: Είχε σχέση με τη Σμύρνη; Με την καταστροφή ε; 

Μ: Όχι, όχι. 

Σ: Δεν το βάζουμε ε; 

Μ: Όχι. Ο Διγενής. 

Σ: Τι ήταν αυτός; Με ποιους είχε σχέση; 

Μ: Ε, αυτός ε, με τους Ακρίτες. 

Σ: Πού ήταν οι Ακρίτες; 

Μ: Ε, στην άκρη των συνόρων εκεί στην Μικρά Ασία και φύλαγαν τα σύνορα. 

Σ: Ήταν όταν έγινε η Σμύρνη, η καταστροφή;  

Μ: Όχι. Πιο πριν. 

Σ: Πιο πριν. 

Μ: Όχι δεν ήταν μύθος που λέγανε οι Έλληνες για το Διγενή. 

Σ: Άρα τον βάζουμε στη Σμύρνη; 

Μ: Ε, μου. Ελλήσποντο, Ελλήσποντο. 

Σ: Ναι… 

Μ: Εύξεινου Πόντου. 

Σ: Τι ήταν Ελλήσποντου και Εύξεινος Πόντος, ξέρεις; 

Μ: Ήταν θάλασσα… Ο Εύξεινος Πόντος είναι πάνω εκεί, η Τραπεζούντα, που 

ήταν παλιά και ζούσαν οι Πόντιοι και…  

Σ: Κι ο Ελλήσποντος; 

Μ: Ήταν οι Έλληνες που ήταν εκεί και είχα μια θάλασσα.  

Σ: Άρα ήταν μια περιοχή εκεί πέρα στη Μικρά Ασία, εκεί που τους διώξανε; 

Μ: Ναι. (…) Ίκαρου. 

Σ: Τι ήταν ο Ίκαρος; 

Μ: Ήταν γιος του Δαίδαλου είχε πετάξει κι αυτός κοντά στο Ιόνιο πέλαγος, 

κοντά στην Ασία, αλλά είχε…. Ήτανε… 

Σ: Ήτανε; 
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Μ: Πριν γίνει η καταστροφή. 

Σ: Πριν ε; 

Μ: Πολύ. 

Σ: Να το βάλουμε μέσα; 

Μ: Είναι μυθολογία. 

Σ: Ναι. 

Μ: Δεν ξέρω. Καππαδοκία, κάτι μου θυμίζει είναι κοντά στον Πόντο. 

Σ: Το βάζουμε κι αυτό. 

Μ: Κορυτσάς. 

Σ: Τι ήταν η Κορυτσά; 

Μ: Ήταν μια πόλη στην Αλβανία που ελευθέρωσε η Ελλάδα. 

Σ: Πού ήταν αυτή η πόλη; 

Μ: Στην Αλβανία. 

Σ: Ναι 

Μ: Στην Βόρεια Ήπειρο. 

Σ: Και; 

Μ: Και την ελευθέρωσε η Ελλάδα όταν πολέμησε τους Ιταλούς. 

Σ: Και τι άλλο; 

Μ: Ε δε ξέρω. Αυτό. 

Σ: Αυτό ναι. Εννοώ ποια άλλη οδό έχεις βρει. 

Μ: Μικράς Ασίας. 

Σ: Ναι… Άλλη οδό; 

Μ: Δεν βρήκα απ’ αυτό. Σάμου. 

Σ: Τι είναι η Σάμου; 

Μ: Η Σάμος… Είναι ένα νησί, όχι, όχι μπερδεύτηκα. 

Σ: Άρα δεν τη βάζουμε. 

Μ: Όχι. 

Σ: Άλλη οδό; 

Μ: Τραπεζούντος. 

Σ: Τι είναι η Τραπεζούντα; 

Μ: Τραπεζούντος είναι εκεί που ζούσανε οι Πόντιοι. 

Σ: (…) 

Μ: Νομίζω κάτσε να δω μου θυμίζει… 

Σ: Νομίζεις ε; (…) Αυτά; 
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Μ: Αυτά. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 

Από τους τρεις μαθητές αλβανικής καταγωγής, που ερωτήθηκαν σχετικά με 

τους μνημονικούς τόπους που γνωρίζουν στην πόλη, μόνο στους δύο ζητήθηκε να 

εκτελέσουν αυτή τη δραστηριότητα, γιατί ο τρίτος αποδείχθηκε τελικά ότι δεν 

είχε μνήμες για κανένα από τα δύο γεγονότα. 

Ο πρώτος, από τους δύο μαθητές, είχε μνήμες μόνο από έναν Ελληνοϊταλικό 

Πόλεμο, ο οποίος έγινε για να ελευθερώσει η Ελλάδα τη Βόρειο Ήπειρο από τους 

Ιταλούς. Ο μαθητής αυτός αναγνώρισε ως «σχετική» με αυτό το ιστορικό 

γεγονός την ονομασία της οδού «Κορυτσάς». 

Ο δεύτερος μαθητής που οι μνήμες του αφορούσαν τον Ελληνοϊταλικό 

Πόλεμο αναγνώρισε ως «σχετικές» με το ιστορικό αυτό γεγονός τις ονομασίες 

των οδών: «Άγιοι Σαράντα», «Αγνώστου Στρατιώτη» και «Κορυτσάς». Ως 

«σχετικές» με το ιστορικό γεγονός της «Μικρασιατικής Καταστροφής» ο 

μαθητής αυτός εντόπισε τις ονομασίες των οδών: «Βοσπόρου», «Ελλήσποντου», 

«Εύξεινου Πόντου», «Καππαδοκίας», «Μικράς Ασίας», «Τραπεζούντας», 

«Απόδημου Ελληνισμού», «Διγενή» (γιατί όπως υποστήριξε οι ακρίτες ζούσαν 

στη Μικρά Ασία) και Δαιδάλου και Ικάρου (γιατί όπως υποστήριξε οι μύθοι τους 

ήθελαν να ζουν κοντά στη Μικρά Ασία).  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Κοίτα να δεις τι θα κάνουμε θα σου δώσω ένα κατάλογο με όλες τις οδούς 

των Γιαννιτσών. Μην τρομάξεις. Εσύ θέλω να τις διαβάσεις στα γρήγορα και 

αν νομίζεις ότι κάποια από αυτές σχετίζεται είτε με τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» ή με τον πόλεμο με τους Ιταλούς απλά να μου το λες. 

Μ: Μμμ 28ης Οκτωβρίου. 

Σ: Με ποιο σχετίζεται; 

Μ: (…) 

Σ: Άμα δε βρίσκεις κάτι γύρνα τη σελίδα. 

Μ: Να τη ξαναγυρίσω; 



 291

Σ: Ναι. Δεν έχεις συναντήσει κάποια σχετική ας πούμε από κάποια περιοχή που 

έγινε κάποια μάχη ή που ζούσε κόσμος; 

Μ: Το Μεσολόγγι. 

Σ: Τι έγινε εκεί; 

Μ: Ήτανε στην Ήπειρο που θέλανε να καταλάβουνε οι Ιταλοί. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και οι γυναίκες επειδή δε θέλανε να παραδοθούνε χόρεψαν αυτό το χορό και 

έπεσαν από το γκρεμό μαζί με τα παιδιά τους. 

Σ: Άλλη οδός; 

Μ: Καραϊσκάκης.  

Σ: Τι ήταν αυτός; 

Μ: Ήταν ένας Ηπειρώτης και πολέμησε τον εχθρό. 

Σ: Ήταν στρατιώτης των Ηπειρωτών και πολέμησε ποιους; 

Μ: Τους Ιταλούς. Κλεφτών Αρματολών. 

Σ: Τι ήταν αυτοί; 

Μ: Τα παιδιά και οι άντρες έκλεβαν τα άρματα των Τούρκων και πολεμούσαν 

και πολεμούσαν με αυτά; 

Σ: Ναι αλλά είναι σχετικό με ποιους με τους Μικρασιάτες ή με τους Ιταλούς; 

Μόνο για αυτούς τους δύο μας ενδιαφέρει. 

Μ: Με τους Ιταλούς. 

Σ: Άρα ήτανε και οι Τούρκοι μέσα στον πόλεμο; 

Μ: Όχι πολεμούσαν τους Τούρκους. 

Σ: Άρα δε μας ενδιαφέρει. 

Μ: Ο Κολοκοτρώνης.  

Σ: Τι ήταν αυτός; 

Μ: Ήταν ένας… 

Σ: Λίγο δυνατά να μιλάς γιατί δεν ακούγεσαι. 

Μ: Ήταν ένας στρατηγός. 

Σ: Και ποιους πολέμησε; 

Μ: Τους Ιταλούς. 

Σ: Ναι. Και άλλη οδός; Είσαι σίγουρη όμως για αυτό; 

Μ: Όχι.  

Σ: Ότι είσαι σίγουρη θέλω να μου λες. 

Μ: Εδώ Πίνδου. 
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Σ: Τι έγινε στην Πίνδο; 

Μ: Έγιναν οι μάχες με τους Ιταλούς. 

Σ: Αυτές ήτανε ε; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Λοιπόν κοίτα τι θα κάνουμε. Θα σε παιδέψω λιγουλάκι. Θα σου δώσω ένα 

κατάλογο με όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. Μην τρομάξεις. Άμα βρεις 

κάποια οδό, η οποία να σχετίζεται με τα γεγονότα που είπαμε. Να 

επαναλάβουμε τα γεγονότα που είπαμε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Η «Μικρασιατική Καταστροφή», ο πόλεμος με την Ιταλία και ο πόλεμος με 

την Αλβανία που είπαμε. 

Μ: Πού έγινε εκεί ο πόλεμος; 

Σ: Ας πούμε εκεί που ζούσανε οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες, ας πούμε κάποια 

περιοχή που έγινε καμιά μάχη… 

Μ: Οι Άγιοι Σαράντα. 

Σ: Ναι. Τι έγινε εκεί; 

Μ: Δε θυμάμαι αλλά έγινε ένας μ… 

Σ: Στον πόλεμο με τους Ιταλούς; Στον πόλεμο με τους Αλβανούς; Τι έγινε; 

Μ: Με τους… 

Σ: Έλληνες; 

Μ: Με τους πόντιους νομίζω ή με τους Αλβανούς; Είμαι ανάμεσα στους πόντιους 

και στους Αλβανούς. 

Σ: Τι είναι οι Άγιοι Σαράντα δηλαδή; 

Μ: Δεν ξέρω τι είναι οι Άγιοι Σαράντα, αλλά θυμάμαι ότι εδώ πέρα έχει γίνει 

κάτι. 

Σ: Δεν ξέρεις τι; Οπότε δε θα το βάλουμε αφού δε ξέρεις το γεγονός ε; 

Μ: Είναι ή με τους Αλβανούς ή με τους πόντιους, με τους Ιταλούς δεν έχει. 

Σ: O.k. ας συνεχίσουμε. (…) Μην κάθεσαι και παιδεύεσαι, άμα δε σου λέει 

τίποτα άλλαξε σελίδα. 

Μ: Α έχει και από εδώ κάτω; 

Σ: Ε για αυτό σου λέω μην τρομάξεις. 

Μ: Αυτό εδώ τι είναι; 

Σ: Ε Βαρελά. Ε Βαρελά Αικατερίνη.  
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Μ: Το Ελευθέριος Βενιζέλου. 

Σ; Τι ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος; 

Μ: Ήταν… ήταν σαν αρχηγός του στρατού. 

Σ: Σε ποιον πόλεμο; Πού ήταν στη «Μικρασιατική Καταστροφή», στον πόλεμο 

με τους Ιταλούς, με τους Αλβανούς; Πού ήτανε; 

Μ: Ε…με τους πόντιους ήταν. 

Σ: Δηλαδή τι ήταν; Αρχηγός του στρατού στον πόλεμο με τους πόντιους; 

Μ: Ήταν… 

Σ: Ότι νομίζεις εσύ πες. Ότι είσαι σίγουρη μάλλον. 

Μ: Όχι δε θυμάμαι πως άρχιζε… 

Σ: Δεν είσαι σίγουρη οπότε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Οπότε άστο και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. 

Μ: Και το «Κλεφτών και Αρματολών» μου λέει κάτι. 

Σ: Για ποιο πόλεμο; Για ποιο από όλα; 

Μ: Ε…ε…δε θυμάμαι για ποιον πόλεμο. 

Σ: Δε θυμάσαι όποτε δεν το βάζουμε. 

Μ: Ναι. Ε όλα αυτά που έχω πει κάπου έχουν γίνει αλλά δε θυμάμαι σε ποιον 

ακριβώς πόλεμο. 

Σ: Όταν είσαι σίγουρη θα το λες όμως. Καλά; 

Μ: Ναι. 

Σ: Συνεχίζουμε. 

Μ: Το Κορυτσάς. 

Σ: Το Κορυτσάς από πού; 

Μ: Πολέμησαν; 

Σ: Εννοώ θα το βάλουμε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Στον πόλεμο με την Αλβανία ας πούμε; 

Μ: Ναι θα το βάλουμε. 

Σ: Θα το βάλουμε ε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Ναι. Γιατί δηλαδή θα το βάλουμε; 

Μ: Αφού… 

Σ: Αφού πολέμησαν εκεί ε; 
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Μ: Ναι. 

Σ: Εντάξει. 

Μ: Και στην Τραπεζούντα έγινε κάτι. 

Σ: Που; Στη «Μικρασιατική Καταστροφή»; Στον πόλεμο με τους Αλβανούς; 

Στον πόλεμο με τους Ιταλούς; Με ποιο; 

Μ: Με τους Αλβανούς νομίζω. 

Σ: Τι είναι η Τραπεζούντα δηλαδή; 

Μ: Δεν ξέρω. 

Σ: Οπότε δεν το βάζουμε. Άλλο; 

Μ; Τρικούπη; 

Σ: Ναι. Τι ήταν αυτός; 

Μ: Ε Χαρίλαος. Αυτός έκανε κάτι (;) 

Σ: Αυτά; 

Μ: Ναι. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 

Και οι δύο μαθήτριες που εκτέλεσαν τη δραστηριότητα είχαν ανακαλέσει 

κατά τα προηγούμενα στάδια των συνεντεύξεων μνήμες από τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» ενώ μία από αυτές είχε ανακαλέσει μνήμες σχετικά με τον 

Ελληνοϊταλικό Πόλεμο η άλλη σχετικά με έναν Ελληνοαλβανικό πόλεμο.  

Η πρώτη από τις δύο μαθήτριες αναγνώρισε ως «σχετικές» με τον 

Ελληνοϊταλικό Πόλεμο τις ονομασίες των οδών: «Μεσολογγίου», γιατί εκεί, 

όπως υποστήριξε, έπεσαν και αυτοκτόνησαν από έναν γκρεμό κάποιες κοπέλες 

για να γλιτώσουν από τους Ιταλούς, «Καραϊσκάκη», γιατί όπως υποστήριξε ήταν 

έλληνας στρατιώτης και «Πίνδου», γιατί εκεί έγιναν οι μάχες του πολέμου. 

Παρατηρείται πάλι λοιπόν ότι ονόματα και γεγονότα, που αποτελούν προϊόντα 

κοινωνικής συγκράτησης βρίσκονται απλαισίωτα ιστορικά εγγεγραμμένα στη 

μνήμη των μαθητών και των μαθητριών. 

Η δεύτερη από τις δύο μαθήτριες αναγνώρισε ως «σχετική» με το ιστορικό 

γεγονός του Ελληνοαλβανικού πολέμου που περιέγραψε την ονομασία της οδού 

Κορυτσάς, όπου και τοποθέτησε τις μάχες του πολέμου. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

 

Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την ανάλυση των συνεντεύξεων των 

μαθητών και μαθητριών, δεν αφορά τόσο το αρχικό ερώτημα που τέθηκε, 

δηλαδή να ελεγχθεί κατά πόσο οι ονομασίες των οδών της πόλης των Γιαννιτσών 

θα μπορούσαν να αναγνωριστούν, ως μνημονικοί τόποι για τα δύο γεγονότα από 

τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά το αν οι μνημονικοί τόποι γενικότερα 

μεταφέρουν μνήμες σχετικά με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα ή αν απλά 

μεταφέρουν τη συμβολική τους αξία για την κοινωνική ομάδα που τους 

δημιούργησε.  

Στις συνεντεύξεις όλων των μαθητών και των μαθητριών ανεξαρτήτου 

καταγωγής παρατηρήθηκε ότι αυτοί και αυτές εντόπιζαν ως σχετικά με τα δύο 

ιστορικά γεγονότα ονόματα ατόμων και πόλεων, ημερομηνίες και γεγονότα με 

αδιαμφισβήτητη συμβολική σημασία για το έθνος, που αποτελούν προϊόντα 

κοινωνικής συγκράτησης, σύμφωνα με τη θεωρία του Bartlett, αλλά 

αδυνατούσαν να τα πλαισιώσουν ιστορικά και συνεπώς τα ενέτασσαν 

«ευκαιριακά» ανάλογα με τις απαιτήσεις του παρόντος σε ιστορικά πλαίσια. 

Έτσι λοιπόν η Κωνσταντινούπολη, το Φανάρι, ο Καραϊσκάκης, ο Μιλτιάδης  

ο Κολοκοτρώνης, ο Παλαιολόγος, ο χορός του Ζαλόγγου και οι Σουλιώτισσες 

μεταφέρουν τη συμβολική αξία που έχουν αποκτήσει στη συλλογική μνήμη των 

μαθητών και των μαθητριών από το ένα ιστορικό γεγονός στο άλλο. 

Αυτό οφείλεται στο ότι τα γεγονότα που εγγράφονται στη συλλογική μας 

μνήμη δεν ανακαλούνται όπως οι ατομικές μας αναμνήσεις αλλά με τη μορφή 

συμβόλων (Μαντόγλου,2005). Σύμφωνα με το Pierre Nora, το φαινόμενο της 

ιστορικής αποπλαισίωσης των συμβόλων αυτών, οφείλεται στον τρόπο 

προσέγγισης της μνήμης στις σημερινές «μετανεωτερικές» κοινωνίες. Ο 

ιστορικός λόγος των οποίων, επειδή στερείται των παραδόσεων και των 

τελετουργιών του παρελθόντος, μετέτρεψε την αναπαράσταση της ιστορικής 

συνείδησης σε αποπλαισιωμένες αναμνήσεις (Μπενενβίστε, 1995 και 

Kritzman,1996).  

Σύμφωνα με τη θεωρία του Halbwachs, σχετικά με την κοινωνική λειτουργία 

της πράξης της ανάμνησης, για να ανακαλέσουμε τις αναμνήσεις μας είναι 

αναγκαίο να εντοπίσουμε το πλαίσιο στο οποίο έλαβαν χώρα καθώς και τη θέση 
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μας μέσα σε αυτό (Μαντόγλου, 2005). Δηλαδή υπάρχουν γεγονότα, τα οποία είναι 

σημαντικά για μια ομάδα ατόμων και χαράσσονται στη μνήμη τους, ενώ για 

κάποια άλλη ομάδα όχι, με αποτέλεσμα να τα ξεχάσει (Μαντόγλου, 2005).  

Για αυτό το λόγο πιθανόν οι μαθητές και οι μαθήτριες ελληνικής καταγωγής 

εντόπισαν περισσότερες ονομασίες οδών σχετικά με το γεγονός της 

«Μικρασιατικής Καταστροφής» από ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες αλβανικής 

καταγωγής, που αν και είχαν ανακαλέσει μνήμες από τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή», εντόπισαν περισσότερες ονομασίες σχετικά με τον Ελληνοϊταλικό 

ή Ελληνοαλβανικό Πόλεμο. Ακόμα η δεύτερη ομάδα μαθητών δεν επιδόθηκε στο 

φαινόμενο της ένταξης προϊόντων κοινωνικής συγκράτησης στα ιστορικά 

γεγονότα, με την ίδια συχνότητα όπως και η πρώτη. Αυτό πιθανόν να οφείλεται 

ότι για τις δύο ομάδες μαθητών δεν έχουν την ίδια συμβολική αξία αυτά τα ίδια 

γεγονότα, ονόματα και ημερομηνίες. 

Επιπλέον παρατηρήθηκε το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των 

μαθητών και μαθητριών ελληνικής καταγωγής εντόπισε κυρίως ονομασίες οδών 

σχετικά με το γεγονός της «Μικρασιατικής Καταστροφής», πιθανόν γιατί οι 

«εθνικές ήττες» παραμένουν τραυματικές σε συλλογικό επίπεδο και λόγω της 

συναισθηματικής φόρτισης που τις συνοδεύει εγγράφονται στη συλλογική 

μνήμη. 

 

2.4. Η διερεύνηση των λογοτεχνικών βιβλίων ως μνημονικών 
τόπων 

 
Σε αυτό το στάδιο της συνέντευξης οι μαθητές και οι μαθήτριες ρωτούνταν 

αν ήταν μέλη της δημοτικής βιβλιοθήκης (για να διερευνηθεί η σχέση τους με τη 

λογοτεχνία γενικότερα) και έπειτα τους δίνονταν μια λίστα με βιβλία, σχετικών 

με τα δύο ιστορικά γεγονότα, που εντοπίστηκαν στα ράφια της δημοτικής  

βιβλιοθήκης και ρωτούνταν αν είχαν διαβάσει κάποιο από αυτά ή κάποιο άλλο 

σχετικό με τα δύο ιστορικά γεγονότα.  

Αν κάποιος μαθητής ή κάποια μαθήτρια είχε διαβάσει κάποιο σχετικό 

λογοτεχνικό βιβλίο καλούνταν να περιγράψει τι έλεγε αυτό για τα γεγονότα. 

Στόχος της ερώτησης ήταν να ερευνηθεί τόσο αν τα λογοτεχνικά βιβλία είναι 

αποτελεσματικοί φορείς της ιστορικής μνήμης όσο και τι είδους μνήμη 

μεταδίδουν. Από το στάδιο αυτό της συνέντευξης αποκλείστηκαν δύο μαθήτριες 
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αλβανικής καταγωγής και μία του τυχαίου δείγματος γιατί δεν είχαν ανακαλέσει 

στα προηγούμενα στάδια της συνέντευξης καμία μνήμη για τα δύο γεγονότα. 

Από τους 27 μαθητές και μαθήτριες που ερωτήθηκαν μόνο οι 9 απάντησαν 

ότι ήταν τακτικά μέλη της δημοτικής βιβλιοθήκη. Μία από αυτές τις μαθήτριες 

υποστήριξε ότι είχε διαβάσει το βιβλίο «Αιχμάλωτος των Τούρκων» του Χρήστου 

Σπανομανώλη των Εκδόσεων «Εστία». Η μαθήτρια αυτή όμως δε μπόρεσε να 

περιγράψει το περιεχόμενο του βιβλίου. Ένας από αυτούς τους μαθητές 

υποστήριξε ότι διάβασε κάποια λογοτεχνικά βιβλία σχετικά με τον 

Ελληνοϊταλικό Πόλεμο που δεν υπήρχαν στη λίστα που του δόθηκε. Όταν του 

ζητήθηκε να περιγράψει το περιεχόμενο τους απάντησε ότι μιλούσαν γενικά για 

τις μάχες στα βουνά της Αλβανίας. 

Από τους μαθητές και τις μαθήτριες που δε δήλωσαν τακτικά μέλη της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης τρεις μαθήτριες αναγνώρισαν στους τίτλους των 

βιβλίων, βιβλία που υπάρχουν στο άμεσο οικείο περιβάλλον τους, αλλά δεν 

εκδηλώνουν το ενδιαφέρον να τα διαβάσουν. 

Τα λογοτεχνικά βιβλία φαίνεται πως δεν αποτελούν αποτελεσματικοί φορείς 

της ιστορικής μνήμης σχετικά με τα δύο γεγονότα, τόσο γιατί η ανάγνωση δεν 

αποτελεί προσφιλή δραστηριότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες όσο γιατί τα 

βιβλία με ιστορικό περιεχόμενο κρίνονται από αυτούς ως «παλιά» και μη 

ενδιαφέροντα, όπως δήλωσε μια από τις μαθήτριες που αν και είχαν πρόσβαση 

σε μερικά από τα βιβλία της λίστας δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον να τα διαβάσουν. 

 

2.5. Η διερεύνηση των πηγών της ιστορικής μνήμης των 

μαθητών και των μαθητριών  

 

Σε αυτό το στάδιο της συνέντευξης οι μαθητές και οι μαθήτριες ρωτούνταν, 

από πού έχουν μάθει κυρίως για αυτά τα δύο ιστορικά γεγονότα: από την 

οικογένεια τους, από το σχολείο ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στόχος της 

ερώτησης αυτής ήταν η διερεύνηση των φορέων της ιστορικής μνήμης που 

επηρέασαν τους μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και η «ανάδυση» τυχών 

οικογενειακών μνημών. 
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Παράθεση της απομαγνητοφώνησης των απαντήσεων των μαθητών του τυχαίου 

δείγματος 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Και για τον πόλεμο με την Ιταλία από πού έχεις ακούσει; 

Μ: Από τη γιαγιά μου. 

Σ: Μήπως σου έχει πει καμία ιστορία να μου την πεις; 

Μ: Όχι. Μου το είπε κατά τύχη μιλούσαμε για κάτι και μου το είπε. 

Σ: Τι; 

Μ: Ότι οι Έλληνες είχαν αντίπαλους τους Ιταλούς, τους Αλβανούς και άλλους. 

Σ: Και τι άλλο σου είπε; Σου είπε ότι κερδίζανε πάντα; 

Μ: Όχι και καμιά φορά χάνανε. 

Σ: Σου είπε για να σου πει ότι είναι βασανισμένη η Ελλάδα, κάπως έτσι ε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Από πού αλλού έχεις ακούσει; Έχεις ακούσει από την τηλεόραση κάτι; 

Μ: Όχι δε βλέπω τηλεόραση, τηλεόραση για ιστορίες. 

Σ: Βλέπεις παιδικά; 

Μ: Ναι παιδικά και πολεμικά. 

Σ: Μήπως έχεις δει κανένα πολεμικό έργο με τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 

Μ: Όχι. 

Σ: Για τους πόντιους και τους Μικρασιάτες από πού έχεις ακούσει; Από την 

τηλεόραση; Από τη γιαγιά σου; Από τον παππού σου; 

Μ: Το κάναμε με την κυρία μου; 

Σ: Από την κυρία σου το κάνατε εκεί. Πριν από αυτό ήξερες τίποτα; 

Μ: Όχι. 

Σ: Οι εθνικές γιορτές σου θυμίζουν τίποτα για τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 

Μ: Όχι. 

Σ: Μήπως ανήκεις σε κανένα σύλλογο Ποντίων; Μικρασιατών; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Θες να το βάλω εκεί; Εντάξει. Λοιπόν δεν έχει άλλες οδούς. Τώρα θα ήθελα 

να σε ρωτήσω για αυτά τα δύο γεγονότα από πού έχεις ακούσει; Έχεις 

ακούσει από την τηλεόραση; Έχεις ακούσει από την οικογένεια σου; Μήπως 

κατάγονται οι γονείς σου από τους πρόσφυγες; 

Μ: Η γιαγιά μου και ο παππ… 
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Σ: Η γιαγιά σου και ο παππούς σου. Μήπως σου έχουν πει κάποια ιστορία; 

Μ: (…) 

Σ: Δε σου έχουν πει ιστορίες ε; Μήπως βλέπεις στην τηλεόραση ντοκιμαντέρ 

τίποτα; 

Μ: Τσου. 

Σ: Στο σχολείο ότι έχεις ακούσει ε;  

Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως είσαι μέλος σε κάποιον σύλλογο; 

Μ: Ναι στον σύλλογο Ποντίων. 

Σ: Εκεί σας έχουν πει τίποτα; 

Μ: Όχι μόνο χορούς κάνουμε. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν, μήπως έχεις κάποιο έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο σχετικό με αυτά τα 

δύο γεγονότα; Έχεις ακούσει κάποια εκπομπή στην τηλεόραση; Από πού 

ακούς συνήθως για αυτά από τους δικούς σου; 

Μ: Από το σχολείο. 

Σ: Από το σχολείο δηλαδή οι γιαγιάδες, οι παππούδες σου δεν λένε για τέτοια 

πράγματα; 

Μ: Δεν τους ρωτάω.  

Σ: Δεν τους ρωτάς. Οι γιαγιάδες, οι παππούδες σου μήπως είναι από τη Μικρά 

Ασία, από τον Πόντο; 

Μ: Από τον Πόντο. 

Σ: Ας πούμε από την τηλεόραση από πουθενά αλλού δεν έχεις διαβάσει για αυτά 

τα γεγονότα μόνο από το σχολείο;  

Μ: (…)  

Σ: Και στο σχολείο κάθε σχολική γιορτή τα ακούς; 

Μ: Όχι από τα μαθήματα. 

Σ: Μήπως ανήκεις σε κάποιον σύλλογο; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Εντάξει λοιπόν τώρα θέλω να ρωτήσω μήπως έχεις ακούσει από το σχολείο, 

από την τηλεόραση, από το σπίτι σου τίποτα σχετικό με τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» και από το έπος του ’40; 

Μ: Ε έχω ακούσει. 
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Σ: Τι έχεις ακούσει; Από πού; 

Μ: Ε που μιλήσαμε για τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Σ: Στη γλώσσα; 

Μ: Και στη γλώσσα και στην ιστορία. 

Σ: Τέλος πάντων λοιπόν. Τι ήθελα να σε ρωτήσω; Έχεις ακούσει από την 

οικογένεια σου σχετικά; 

Μ: Όχι. 

Σ: Μήπως είναι οι γονείς σου από εκεί; Οι παππούδες σου μήπως είναι 

πρόσφυγες; 

Μ: Ε ο παππούς μου. Ήταν ένας παππούς μου πρόσφυγας αλλά πέθανε. 

Σ: Μήπως σου έχει πει τίποτα η γιαγιά σου;  

Μ: Όχι.  

Σ: Μήπως είσαι μέλος σε κάποιον σύλλογο; Σε κάποιο χορευτικό; 

Μ: Τσου. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Αυτά ε; Για την «Μικρασιατική Καταστροφή» από πού ακούς συνήθως; 

Μ: Εγώ; Από το δάσκαλο που μιλάει πάντα. 

Σ: Ας πούμε από το σπίτι ή αλλού;  

Μ: Όχι. 

Σ: Ο δάσκαλος τι σας λέει; 

Μ: Αυτά μας λέει. 

Σ: Αυτά, από το σπίτι, από την τηλεόραση, κανένα βιβλίο, τίποτα; 

Μ: Όχι.  

Σ: Ναι; Για τον πόλεμο με τους Ιταλούς από πού ακούς; 

Μ: Εγώ από τηλεόραση, από ότι ακούω από τους γονείς μου, από τον μπαμπά 

μου μερικά, από το δάσκαλο. 

Σ: Τι ακούς από τον μπαμπά σου; 

Μ: Μου λέει την ιστορία, πως έγιναν κι αυτά; 

Σ: Δηλαδή σαν παράδειγμα μπορείς να πεις τίποτα; 

Μ: Ας πούμε μου είπε ότι είχαν συμμαχήσει οι γερμανοί με τους Ιταλούς, μου τα 

είπε πριν ένα δύο χρόνια και τα θυμάμαι απ’ έξω, και επειδή οι Ιταλοί ήθελαν 

να κυριαρχήσουν στη Μεσόγειο έστελναν σαν…ήθελαν να κατακτήσουν την 

Ελλάδα, και αυτό είχαν ζητήσει από τον Ιωάννη Μεταξά. 

Σ: Ποιος είναι ο Ιωάννης Μεταξάς; 
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Μ: Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο οποίος το 1936, θυμάμαι, είχε επιβάλλει 

δικτατορία. (…) Εγώ πιστεύω ήταν είχε…πρωθυπουργός πριν ο Γιώργος ο 

δεύτερος.  

Σ: Που είχε πει το «όχι» ο Γιώργος Μεταξάς. Σε ποιους;  

Μ: Τους Ιταλούς και μετά ξεκίνησαν οι πόλεμοι κι αυτά. 

Σ: Εντάξει. Και από την τηλεόραση τίποτα κανένα έργο από αυτά τα πολεμικά; 

Μ: Ναι έργο, ναι. Για τον πόλεμο εκεί που είχε γίνει πριν τρία χρόνια. 

Σ: Ποιον πόλεμο που είχε γίνει πριν τρία χρόνια; 

Μ: Εκεί στην Πίνδο επάνω. 

Σ: Α τότε είχες δει την ταινία! Εμ τι άλλο… σε κανέναν σύλλογο μήπως είσαι 

μέλος, χορευτικά και τα λοιπά; 

Μ: Όχι. Δε μ’ αρέσουν.  

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών του τυχαίου δείγματος 

 

Όλοι οι  μαθητές του τυχαίου δείγματος υπέδειξαν ως «πηγή» τις ιστορικής 

τους μνήμης το σχολικό θεσμό. Δύο μαθητές υπέδειξαν ως πηγής ιστορικής 

μνήμης, για το γεγονός του ελληνοϊταλικού πολέμου την οικογένεια τους, αλλά 

ανέφεραν μόνο τη μετάδοση αναμνήσεων γεγονοτολογικού χαρακτήρα και όχι 

οικογενειακές αναμνήσεις. Ένας μαθητής ανέφερε και την τηλεόραση ως πηγή 

ιστορικών αναμνήσεων σχετικά με τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.  

Μόνο ένας μαθητής δήλωσε μέλος συλλόγου που θα μπορούσε να αποτελεί 

φορέα και πηγή μνήμης για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» αλλά όπως αυτός 

δήλωσε «εκεί μαθαίνουν μόνο χορούς». Πιθανόν αυτή η διαπίστωση να 

επιβεβαιώνει τη θεωρία του Roger Bastide περί της διανεμημένης μνήμης, η 

οποία υποστηρίζει, ότι η διατήρηση της συλλογικής μνήμης προϋποθέτει τη 

συνεχή αναδημιουργία της υλικής διάταξης «των κέντρων της υλικής 

συνέχειας», έτσι σε περιπτώσεις διωγμών και μετεγκαταστάσεων 

«επιστρατεύεται» η σωματική τελετουργική διάσταση της συλλογικής μνήμης, 

δηλαδή τα κινητικά σχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο σώμα των φορέων της 

μνήμης (χορός, μουσική, νεύματα, χειρονομίες τελεστικές πράξεις κ.τ.λ.), 

τουλάχιστον όσον αφορά τα θρησκευτικά και τελετουργικά φαινόμενα (Wachtel, 

1990: 9). 
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Παράθεση της απομαγνητοφώνησης των απαντήσεων των μαθητριών του 

τυχαίου δείγματος 

Συνέντευξη πρώτη 

Η μαθήτρια δεν ερωτήθηκε γιατί δεν είχε μνήμες για κανένα από τα δύο 

ιστορικά γεγονότα. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Λοιπόν τα δύο γεγονότα για τα οποία μιλάμε, οι πρώτες τέσσερις εικόνες που 

σου έδειξα ήτανε για τη «Μικρασιατική Καταστροφή». Ξέρεις για τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ: (…) 

Σ: Δε ξέρεις κάτι; Δεν έχεις ακούσει τίποτα; 

Μ: Για τη; 

Σ: Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Μ: Για τη μικρασιατική; 

Σ: Ναι. 

Μ: (…) 

Σ: Δεν έχεις ακούσει. Μήπως έχεις ακούσει για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 

που μπήκε η Ελλάδα στον πόλεμο με την Ιταλία; 

Μ: (…) Πού πολεμούσανε οι Έλληνες με την Ιταλία; 

Σ: Ναι τι έχεις ακούσει σχετικά; 

Μ: Ότι…(…) 

Σ: Ότι; Μη ντρέπεσαι ότι έχεις ακούσει δεν με πειράζει εμένα και να είναι 

λάθος. Δεν ξέρεις ε; Δεν πειράζει. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν μήπως έχεις ακούσει για αυτά τα δύο γεγονότα από την τηλεόραση; 

από πουθενά, από το σπίτι; Από πού ας πούμε έχεις ακούσει για αυτά; Από το 

σχολείο; 

Μ: Μας έχουνε πει όποτε κάνουμε γιορτές και αυτά μας μιλάνε. 

Σ: Ναι. 

Μ: Τώρα τελευταία κάναμε ένα μάθημα στη γλώσσα για τη μικρά Ασία. Και μου 

φαίνεται ότι έχω δει κι ένα έργο με το έπος του ’40. 

Σ: Ναι. Αυτοί…μήπως οι γονείς σου  κατάγονται από πρόσφυγες; 

Μ: Ε η γιαγιά μου. 

Σ: Μήπως η γιαγιά σου σου λέει ιστορίες; 
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Μ: Όχι δεν έτυχε να μου πει κάτι…ε τίποτα.  

Σ: Μήπως πηγαίνεις σε κανένα σύλλογο; 

Μ: Τσου. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Από πού ακούς για αυτά τα δύο γεγονότα περισσότερο; Ακούς από το σπίτι 

σου που ο…που ο προπάππους σου πολέμησε στον πόλεμο κιόλας; Τι ακούς 

από το σπίτι για τον προπάππου σου που πολέμησε; 

Μ: Ε δεν…δεν έχω ακούσει και πάρα πολλά γιατί…εντάξει η μαμά μου επειδή 

ήτανε μικρή της έλεγε, τώρα που έχει γεράσει δε θυμάται κιόλας, εν ακούει 

και καλά. 

Σ: Μήπως λένε οι δικοί σου κάτι για τον παππού σου που πολέμησε; Μια 

ιστορία; 

Μ: Όχι. 

Σ: Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» λέτε καθόλου ιστορίες; Μήπως έχουν 

οι δικοί σου καταγωγή; 

Μ: Όχι. Απλώς…καμιά φορά αν τυχόν ρωτήσω για κάτι. 

Σ: Γιατί ρωτάς συνήθως; 

Μ: Από περιέργεια. 

Σ: Εννοώ τι έχεις ρωτήσει μέχρι τώρα; 

Μ: Εμ…εμ τους είχα πει για αυτόν τον πίνακα, που τον είχα δει και δεν είχα 

καταλάβει το τι έδειχνε και είχα ρωτήσει. 

Σ: Αλλού από πού έχεις δει; Από την τηλεόραση; 

Μ: Εμ μερικά πράγματα, κάποια σε ντοκιμαντέρ. 

Σ: Για ποιο θέμα; Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ή για τον πόλεμο με 

τους Ιταλούς; 

Μ: Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Σ: Και  τι έλεγε αυτό το ντοκιμαντέρ; 

Μ: Εμ πως τότε οι άνθρωποι…οι φεύγανε με πλοίο και επίσης –δεν τα θυμάμαι 

κιόλας πολύ καλά- επίσης έχω μάθει από το σχολείο διάφορα πράγματα. 

Σ: Από πού έχεις ακούσει περισσότερα πράγματα από το σχολείο ή από αλλού; 

Μ: Από το σχολείο. 

Σ: Και για τι ακούς περισσότερο από το σχολείο, για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» ή για τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 

Μ: Για τον πόλεμο με τους Ιταλούς. 



 304

Σ: Λιγότερο για την καταστροφή ε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως είσαι γραμμένη σε κάποιον σύλλογο; 

Μ: Δεν ξέρω. 

Σ: Σαν τον ποντιακό το σύλλογο, τον κρητικό το σύλλογο. 

Μ: Όχι. 

Σ: Το λύκειο ελληνίδων; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Δε θυμάσαι, δεν πειράζει. Λοιπόν όταν μιλάτε για αυτά τα δύο γεγονότα, από 

πού έχεις ακούσει για τον πόλεμο με τους Ιταλούς και τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή»; 

Μ: Για τη μικρασιατική, για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» έχω ακούσει από 

τις γιαγιάδες μου. 

Σ: Τι σου έχουνε πει; Σου έχουνε πει κάποια ιστορία; 

Μ: Ε όχι δε μου έχουν πει. 

Σ: Τι σου έχουν πει δηλαδή για τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ: Ε ακού…δεν καταλάβαινα τι έλεγαν. 

Σ: Δεν καταλάβαινες ε;  

Μ: Ε κάτι λίγα. 

Σ: Ας πούμε τι έλεγαν; 

Μ: Δε μιλούσαν καθαρά ελληνικά. 

Σ: Α δε μιλούσαν καθαρά ελληνικά. Έχεις ακούσει από την τηλεόραση; Έχεις 

διαβάσει κάποιο βιβλίο; 

Μ: Όχι. 

Σ: Μόνο από το σχολείο ότι έχεις ακούσει; Δεν έχεις ακούσει από αλλού ας 

πούμε; 

Μ: (…) 

Σ: Μήπως είσαι μέλος σε κάποιο σύλλογο; Σε κάποιο χορευτικό; 

Μ: Τσου. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών του τυχαίου δείγματος 
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Και οι τρεις μαθήτριες που είχαν μνήμες και για τα δύο ιστορικά γεγονότα  

υπέδειξαν το σχολικό θεσμό ως πηγή και φορέα της μνήμης. Δύο μαθήτριες 

υπέδειξαν την τηλεόραση και μία το οικογενειακό της περιβάλλον. Καμία 

μαθήτρια δε δήλωσε μέλος συλλόγου, που θα μπορούσε να αποτελεί φορέα της 

μνήμης. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης των απαντήσεων των μαθητών ποντιακής 

και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Να σε ρωτήσω εσύ έχεις καταγωγή ας πούμε από εκεί; Έχεις κάποιον 

παππού… 

Μ: Καππαδόκος, από εκεί, ο μπαμπάς μου από εκεί. Ο παππούς μου από εκεί. 

Σ: Ο μπαμπάς σου. Στο σπίτι μιλάτε καθόλου για αυτά; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δε λέτε ας πούμε ιστορίες, πως έγινε πως φύγανε; 

Μ: Όχι δεν είναι τόσο πολύ αλλά δε μιλάμε. 

Σ: Από πού έχεις ακούσει για αυτά τα γεγονότα; Από τη τηλεόραση; Από το 

σχολείο; Κανένα βιβλίο που έχεις διαβάσει; 

Μ: Από το σχολείο, στη γλώσσα που κάναμε κάποια μαθήματα και από αυτά 

κυρίως. 

Σ: Για το «Αλβανικό Έπος» δεν έχεις ακούσει τίποτα; 

Μ: Κάναμε στην ιστορία. 

Σ: Κάνατε στην ιστορία. Ας πούμε ιστορίες από αλλού, ταινίες; 

Μ: Έχω δει. 

Σ: Ποιες ταινίες; 

Μ: Τώρα όνομα δε θυμάμαι, αλλά… Ε τώρα δε θυμάμαι. 

Σ: Αλλά έχεις δει ταινίες. Ντοκιμαντέρ; Τέτοια πράγματα; 

Μ: Ε όχι. 

Σ: Είσαι μέλος σε κάποιον σύλλογο; 

Μ: Τσου. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Λοιπόν τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω έχεις διαβάσει κάποια βιβλία, έχεις δει 

στην τηλεόραση από πού ξέρεις όσα ξέρεις για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» και για το «Αλβανικό Έπος»; 
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Μ: Εντάξει έχω δει και στην τηλεόραση, μου έχει πει και ο μπαμπά, μου έχει 

μιλήσει για αυτά εδώ τα πράγματα. 

Σ: Με ποιον; 

Μ: Έχω μιλήσει ας πούμε πολλά. 

Σ: Οι δικοί σου, ας πούμε, είναι από τους πρόσφυγες; 

Μ: Ο μπαμπάς μου είναι ε Καππαδόκης και η μαμά μου Πόντια. 

Σ: Σου έχουν πει ας πούμε ιστορίες; Οι γιαγιάδες, οι παππούδες; 

Μ: Δύο γιαγιάδες είναι μόνο. 

Σ: Μήπως σου είπαν κάποια ιστορία πως ήταν παλιά, πως ήρθαν οι δικοί τους; 

Μ: Μπορεί κρατάει τα εγγόνια της… και πώς να σας το πω, με αυτήν εγώ, με 

αυτήν μεγάλωσα λίγο με μεγάλωσε η γιαγιά μου αυτή. 

Σ: Δηλαδή η γιαγιά σου όταν σε έδινε… σε μεγάλωνε σου έλεγε ιστορίες; 

Μ: Μου έλεγε ιστορίες το βράδυ. 

Σ: Μπορείς να μας πεις μια η οποία σου έμεινε; 

Μ: Δε μπορώ να θυμηθώ. 

Σ: Σου έλεγε ας πούμε πως ήρθανε; Γιατί σου μιλούσε πως ήτανε τότε; 

Μ: Δε μου λέει σχετικά για…για τους Πόντιους ή για τους Καππαδόκες, λέει έτσι 

κάποιες ιστορίες. 

Σ: Τι λένε οι ιστορίες αυτές; Για το πώς ήρθανε; Για το πώς τους διώξανε; Για 

το πώς ζούσανε εκεί; 

Μ: Μάλλον πως ζούσανε εκεί, γιατί όταν μου τις έλεγε εγώ μπορεί να ήμουν και 

νεογέννητο. 

Σ: Καλά. 

Μ: Και εγώ δεν τις θυμάμαι. 

Σ: Μάλιστα λοιπόν. Ήθελα να σε ρωτήσω κάποια ταινία που να έχεις δει για το 

έπος του ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; Κάποιο ντοκιμαντέρ;  

Μ: Μ… όχι. 

Σ: Δεν υπάρχει. 

Μ: Δεν έχω δει. 

Σ: Δηλαδή ότι ξέρεις τα ξέρεις από τις γιαγιάδες σου και το σχολείο. 

Μ: Πιο πολύ ο μπαμπάς μου μου λέει, ότι…, ότι κάποια απορία που έχω και ξέρω 

πιο πολλά από αυτόν. 

Σ: Τι απορίες περίπου έχεις; 

Μ: Είχα κάποιες και μου τις είχε λύσει. 
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Σ: Δηλαδή τι απορίες; 

Μ: Να είχε δει ένα ντοκιμαντέρ, είχα δει μάλλον, με εκείνον εκεί που είπε όχι. 

Σ: Ναι. 

Μ: Με το όχι εκείνον εκεί και που είχε βγει στο λαό και είπε, μας πρέπει να 

παραδώσουμε, μας είπαν πρέπει να παραδώσουμε, την πόλη, ενώ και εγώ, 

εγώ τους απάντησα, εγώ τους είπα όχι. Και μετά… και μετά άρχισε τον 

πόλεμο. 

Σ: Δηλαδή πιο πολύ ο μπαμπάς σου λέει για το ’40; 

Μ: Ναι. 

Σ: Δεν έχεις απορίες για τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δηλαδή σ’ αρέσει πιο πολύ να ακούς για το ’40, πως νικήσαν οι Έλληνες για 

το ’21, παρά για… 

Μ: Εντάξει για τους Πόντιους σπάνια ακούω. 

Σ: Δεν ακούς δηλαδή. Πιο πολλές απορίες γιατί έχεις; Για το πώς έγινε με τους 

πόντιους ήρθανε εδώ ή για το ’40, πώς νικήσανε; 

Μ: Πιο πολλές απορίες έχω για το ’40 για πώς νικήσανε. Μα εμείς ήμασταν μόνο 

με όπλα, τίποτα δεν προλάβαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που ξεκίνησε. 

Κάνουμε. 

Σ: Δηλαδή πιο πολλά έχεις ακούσει για το ’40, όχι για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή». 

Μ: Μου. 

Σ: Μήπως πηγαίνεις σε κάποιο σύλλογο; 

Μ: Τι; 

Σ: Ποντίων; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Για αυτά τα δύο γεγονότα για το «Αλβανικό Έπος» και τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» από πού έχεις ακούσει; Έχεις ακούσει από την τηλεόραση, από 

το σχολείο, έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο; Από πού έχεις ακούσει για αυτά 

συνήθως;  

Μ: (…)  

Σ: Ας πούμε από κάποιο ντοκιμαντέρ που έχεις δει και ξέρεις, από κάποια 

σχολική γιορτή, δε σου έρχεται κάτι στο μυαλό ε;  
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Μ: (…)  

Σ: Όχι, δεν έχεις ακούσει από πουθενά αλλού για όλα αυτά, ούτε από κάποιο 

βιβλίο; 

Μ: (…) 

Σ: Δεν έχεις διαβάσει κάποιο, δεν έχεις ακούσει να μιλάν για κάποιο; Μήπως 

έχεις δει κάποια ταινία σχετική με τους Ιταλούς, με τους πρόσφυγες που να 

αναφέρονται σε αυτά τα γεγονότα; Από εκείνα τα πολεμικά που δείχνει η 

τηλεόραση κάθε 28η Οκτωβρίου;  

Μ: (…)  

Σ: Δεν έχεις δει κάτι; Δεν πειράζει. Μήπως είσαι μέλος σε κάποιο σύλλογο; 

Μ: Τσου. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν θα ήθελα να σε ρωτήσω για αυτά τα δύο γεγονότα από πού έχεις 

ακούσει εσύ, από αλλού, από το σχολείο; Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο; Έχεις διαβάσει κανένα βιβλίο; 

Μ: Στην ιστορία μιλάμε αυτές της ημέρες. 

Σ: Από αλλού; 

Μ: Δηλαδή; 

Σ: Έχεις δει ταινίες ντοκιμαντέρ; 

Μ: Έχω δει ένα τώρα ντοκιμαντέρ τώρα ήτανε; 

Σ: Με τι; 

Μ: Με τους Έλληνες που πολεμούσανε πάνω στα βουνά. 

Σ: Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ας πούμε δεν έχεις δει κάτι; 

Μ: Όχι. 

Σ: Ας πούμε μήπως έχεις κάποια… μήπως η οικογένεια σου κατάγεται από τη 

μικρά Ασία; 

Μ: Από τον Πόντο. 

Σ: Δεν έχεις ακούσει από γιαγιάδες και παππούδες τίποτα; Ούτε για τον πόλεμο; 

Μ: Όχι. 

Σ: Μήπως είσαι μέλος σε κάποιο ποντιακό σύλλογο; 

Μ: Όχι, δεν έχω χρόνο. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Θέλω να σε ρωτήσω από που έχεις ακούσει για αυτά τα γεγονότα; 

Μ: Από την ιστορία. 
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Σ: Από την τηλεόραση από πουθενά αλλού; 

Μ: Από τη γιαγιά μου τον παππού μου. 

Σ: Τι σου έχουν πει η γιαγιά σου και ο παππούς σου; 

Μ: Για τη Σμύρνη, τη «Μικρασιατική Καταστροφή», για τον πόλεμο με τους 

Ιταλούς. Ο παππούς μου, μου έλεγε ιστορίες για τους Ιταλούς αλλά πέθανε. 

Έχουν και ένα άγαλμα που πέθανε ο αδερφός του. 

Σ: Άγαλμα, που πέθανε ο αδερφός του; 

Μ: Δεν τον έχουν άγαλμα. 

Σ: Πού πέθανε ο αδερφός του; 

Μ: Στην Ιταλία, με τους Ιταλούς στο βουνό αλλά δε θυμάμαι που ήταν. 

Σ: Ναι; Και τι ιστορίες σου λένε η γιαγιά σου και ο παππούς σου για τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ: Που έκαιγαν … 

Σ: Τα σπίτια; 

Μ: Που έκαιγαν τα σπίτια, που έφευγαν. Που…Που έγιναν μετανάστες και πήγαν 

σε άλλες χώρες. Που έκατσαν εκεί. 

Σ: Τα έζησαν αυτά οι παππούδες σου ή; 

Μ: Η γιαγιά μου τα έζησε. 

Σ: Δηλαδή μόνο για αυτά λέει, δε λέει για το πως περνούσαν εκεί;  

Μ: Ε καλά περνούσαν μου είπε ήταν ωραία, αλλά μετά ήρθαν οι Τούρκοι.  

Σ: Και τους διώξανε; 

Μ: Μαύρο σκοτάδι. 

Σ: Δηλαδή οι παππούδες σου και οι γιαγιάδες σου κατάγονται από τους 

πρόσφυγες; 

Μ: Ναι.  

Σ: Μήπως έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο κάτι σχετικό;  

Μ: Τσου. 

Σ: Μήπως έχεις ακούσει από την τηλεόραση κάτι σε κάποιο ντοκιμαντέρ, σε 

κάποιο τραγούδι; 

Μ: Όχι δεν βλέπω και πολύ τηλεόραση. 

Σ: Δε βλέπεις. Σε κανένα σύλλογο ή χορευτικό είσαι μέλος; 

Μ: Όχι. 
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Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών ποντιακής και μικρασιατικής 

καταγωγής  

 

Από τους πέντε μαθητές που ερωτήθηκαν οι τέσσερις ανέφεραν ως πηγή της 

ιστορικής τους μνήμης, αναφορικά με τα δύο γεγονότα, το σχολικό θεσμό. Ένας 

μαθητής δεν ανέφερε καμία πηγή ιστορικής μνήμης. Δύο μαθητές ανέφεραν την 

τηλεόραση και ιδιαίτερα τα ιστορικά ντοκιμαντέρ.  

Ένας μαθητής ανέφερε την οικογένεια του, ως πηγή ιστορικής μνήμης αλλά 

περιόρισε το ρόλο της στη λύση αποριών. Ένας άλλος μαθητής ανέφερε, πάλι το 

οικογενειακό περιβάλλον, αλλά ως «αυθόρμητη», αυτή τη φορά, πηγή ιστορικών 

αναμνήσεων, σχετικά και με τα δύο ιστορικά γεγονότα. Ο μαθητής αυτός 

προσδιόρισε τις μνήμες που του μετέδωσε η οικογένεια του σχετικά με τα δύο 

γεγονότα ως προσωπικές και βιογραφικές. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 

όταν ερωτήθηκε για το τι του έχουν πει σχετικά με τη ζωή πριν την 

«Μικρασιατική Καταστροφή» απάντησε πως περνούσανε καλά μέχρι που ήρθαν 

οι Τούρκοι. Στη μνήμη του μαθητή φαίνεται να μην υπάρχουν οι μνήμες σχετικά 

με την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών. 

Κανένας από τους μαθητές που ερωτήθηκαν δε δήλωσε ότι είναι μέλος 

κάποιου συλλόγου. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης των απαντήσεων των μαθητριών ποντιακής 

και μικρασιατικής καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Επειδή είσαι πόντια, που είπες, είσαι γραμμένη σε κάποιο σύλλογο; 

Χορευτικό; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι. Ε λοιπόν, μήπως έχεις ακούσει από το σπίτι, ας πούμε κάποιες ιστορίες, 

ή δεν έχεις ακούσει, για τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; Για τον πόλεμο 

του ’40; 

Μ: Τσου. 

Σ: Δε λέτε ας πούμε στο σπίτι σας τέτοια; 

Μ: Όχι. 

Σ: Λοιπόν, μήπως έχεις δει στην τηλεόραση κάποιο ντοκιμαντέρ; 

Μ: Τσου. 
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Σ: Δηλαδή ότι ξέρεις είναι από το σχολείο; Δεν έχεις δει κάτι στην τηλεόραση, 

δεν έχεις διαβάσει κανένα βιβλίο; 

Μ: Όχι. Ένα βιβλίο που είχα διαβάσει. 

Σ: Ποιο ήτανε; 

Μ: Δε θυμάμαι τίτλο, δε θυμάμαι. Α όχι! Στα μυστικά του βάλτου έχω διαβάσει. 

Σ: Μήπως θυμάσαι εκείνο γιατί ήτανε το βιβλίο; Γιατί μιλούσε; 

Μ: Ε… 

Σ: Για τον πόλεμο του ’40; Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; Γιατί μιλούσε 

εκείνο το βιβλίο; 

Μ: Ε για… 

Σ: Δεν πειράζει αν δε θυμάσαι. 

 

 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Λοιπόν τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή είσαι και πόντια μήπως 

συμμετέχεις σε κάποιο σύλλογο, χορευτικό; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι ε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Τις ιστορίες για τον πόλεμο του ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή» από 

πού τις ακούς περισσότερο; Από το ραδιόφωνο; Από την τηλεόραση; Έχεις 

διαβάσει κάποια βιβλία ας πούμε;  

Μ: Ε περισσότερο τις ακούω εδώ, από βιβλία, από τους παππούδες μου. 

Σ: Τι σου λένε οι παππούδες σου; Για ποιο από τα δύο πράγματα σου μιλάνε;  

Μ: Για την καταστροφή της Μικράς Ασίας περισσότερο. Γιατί από εκεί ήτανε η 

προγιαγιά μου. Που μιλούσε για αυτά. Πως φύγανε από εκεί. Τι έγινε και τα 

λοιπά. 

Σ: Μήπως θα μπορούσες να μου πεις μια ιστορία; 

Μ: Ε εκεί…όταν ήτανε η γιαγιά μου μικρή, στην ηλικία μου περίπου, την είχε 

πάρει η μαμά της κι έπρεπε να φύγουνε ε…βλέπανε τα σπίτια να 

καταστρέφονται, έβλεπαν…ε να μη μπορούν να κάνουν τίποτα για να τα 

σώσουν ε…προσπαθούσαν…να μείνουν εκεί, αλλά δε μπορούσαν, έτσι 

έπρεπαν να φύγουν. Μερικοί χάνονταν μέσα στο καράβι με τους ανθρώπους 

τους, όπως ο παππούς μου. 
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Σ: Τι εννοείς «χάνονταν»; 

Μ: Ε…ας πούμε από τον πολύ τον κόσμο… 

Σ: …δεν μπορούσαν να βρεθούν; 

Μ: Ναι, και έτσι χάθηκε…χάθηκε ο παππούς μου και άλλα άτομα φυσικά ε και 

μετά από μέρες περπατούσανε χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, χωρίς ξεκούραση και 

έτσι βρέθηκαν στα μέρη που είναι τώρα, εκεί που ήταν και…και ζήσαν και 

έζησαν εκεί. 

Σ: Δηλαδή σου μιλούν πιο πολύ για τη διαδικασία της καταστροφής και το πώς 

ήρθανε στην Ελλάδα; Δε λένε πως ζούσαν εκεί ας πούμε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Ε… κάποιο άλλο γεγονός, ας πούμε, να σου έχει περιγράψει; 

Μ: Όχι δε μου έχει πει τίποτα άλλο. 

Σ: Για τον πόλεμο του ’40 από πού ακούς περισσότερο; Από την τηλεόραση, από 

τις εθνικές γιορτές, από το σχολείο, από πού; 

Μ: Από το σχολείο.  

Σ: Από το σχολείο ακούς. 

Σ: Εντάξει δεν τα κάνουμε και πολύ αυτά. 

Μ: Δηλαδή στο σχολείο ακούς πιο πολύ για το ’40 παρά για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή»; 

Σ: Και για τα δύο, απλά…δεν ασχολούμαστε πιο πολύ για αυτά. 

Μ: Δηλαδή το ’40 είναι κάθε χρόνο, ας πούμε, ενώ για την καταστροφή τώρα 

κάνατε κάποια μαθήματα; Έτσι δεν είναι; 

Σ: Ναι, ναι τώρα. 

Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Εντάξει, ε λοιπόν έχουμε πει ότι είσαι ποντιακής καταγωγής, μήπως ανήκεις 

σε κάποιον σύλλογο; 

Μ: Ε όχι. 

Σ: Μήπως ακούς από την τηλεόραση, μήπως έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο; Από 

πού ακούς από αυτά τα θέματα για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και για 

το έπος του ’40; Από καμιά ταινία; Από κανένα ντοκιμαντέρ; 

Μ: Από διάφορες πηγές, ας πούμε καμιά φορά η μαμά μου μου λέει. 

Σ: Τι σου λέει; 

Μ: Μου τα λέει πολύ περίεργα, μου λέει για την καταστροφή της Σμύρνης, όταν 

βλέπουμε καμία εκπομπή, αλλά πολύ περιληπτικά. 
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Σ: Μήπως μπορείς να μου πεις τότε τι σου λέει; 

Μ: Μου λέει ότι…αυτά που σας είπα προηγουμένως κυρίως, ότι οι Έλληνες 

αναγκάστηκαν να φύγουνε από την πατρίδα τους, γιατί οι Τούρκοι 

ήθελαν…κάναν αντεπίθεση, γιατί οι Έλληνες ήθελαν να εισχωρήσουν βαθιά 

και οι, και έτσι οι άνθρωποι της Σμύρνης, οι Έλληνες της Σμύρνης 

αναγκάστηκαν να φύγουν και όσοι έμειναν, μερικοί άλλαξαν και πίστη. Οι 

άλλοι έφυγαν και πήγαν σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, αλλά δε θυμάμαι σε 

ποια μέρη. 

Σ: Δηλαδή πιο πολύ σου μιλάει για το διωγμό; Για το πώς ζούσανε εκεί οι 

Έλληνες; 

Μ: Ναι. Για το διωγμό περισσότερο. 

Σ: Μήπως οι γιαγιάδες ή οι παππούδες σου, οι οποίοι κατάγονται από τέτοιες 

οικογένειες σου λένε και αυτοί; 

Μ: Η προγιαγιά μου, από τη μεριά της μητέρας μου καταγόταν από τον Πόντο. 

Και από εκεί αναγκάστηκαν να φύγουνε, αλλά δε θυμάμαι τώρα 

λεπτομέρειες. 

Σ: Δεν έχεις ακούσει κάποια ιστορία οικογενειακή για το πώς ζούσανε εκεί; 

Μ: Η γιαγιά μου συνήθως δε μιλάει για αυτά, γιατί δε θέλει να τα θυμάται. Δεν 

είχε γεννηθεί τότε και της τα έλεγε η μητέρα της. 

Σ: Δε μιλάει για αυτά. Τώρα θα σου δείξω μερικά βιβλία, τα οποία βρίσκονται 

στη βιβλιοθήκη –όχι αν τα έχεις διαβάσει από τη βιβλιοθήκη γενικά άμα τα 

ξέρεις, τα οποία είναι σχετικά με αυτά τα δύο γεγονότα. Καταρχήν εσείς στο 

σπίτι δε μιλάτε ας πούμε για τον πόλεμο του ’40; Δεν έχετε μνήμες από εκεί; 

Μ: Όχι για αυτόν το λόγο γιατί η γιαγιά μου δε θέλει να θυμάται.  

Σ: Ούτε από την κατοχή ας πούμε; 

Μ: Ναι. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν από πού ακούς για αυτά τα δύο γεγονότα για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» και για τον πόλεμο. Από το σχολείο; Από το σπίτι; 

Μ: Για το μικρασιατικό πόλεμο μου έλεγε η γιαγιά μου επειδή είναι από τον 

Πόντο μαζί με τον παππού μου. 

Σ: Τι σου έχει πει; Σου έχει πει κάποια ιστορία να μου την πεις; 

Μ; Δε θυμάμαι επειδή ήμουνα μικρή τότε. Για αυτό. 

Σ: Αλλά σου έχει πει ιστορίες; 
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Μ: Μου έχει πει. Ναι.  

Σ: Σου έχει πει για το πώς ζούσανε ή για το πώς φύγανε, πως τους διώξανε; 

Μ: Νομίζω ότι μου είπε για το πώς ζούσανε εκεί πέρα, για το πώς ε που 

χορεύανε, τους χορούς μου έχει πει μερικούς, αλλά δε θυμάμαι να τους πω. 

Σ: Μήπως σου είπε αν ζούσανε εκεί καλά με τους Τούρκους; Αν ζούσανε 

άσχημα; Πως ζούσανε πριν φύγουνε; 

Μ: Όταν ήτανε μόνο αυτοί ή και με τους Τούρκους μαζί; 

Σ: Πότε ήτανε μόνο αυτοί; 

Μ: Πολύ παλιά ξέρω εγώ; Μετά ήρθανε οι Τούρκοι… 

Σ: Ναι. 

Μ: …και κάνανε αυτή στη συμφωνία και τους διώξανε. 

Σ: Ναι. Μήπως θυμάσαι καμία ιστορία από αυτές που σου είχε πει. 

Μ: Ιστορίες; Ιστορία όχι. 

Σ: Όχι. 

Μ: Αλλά από τη γλώσσα που κάναμε έχει, αλλά όχι ιστορία τέτοια, ένα δείγμα. 

Που έφυγαν και φτάσανε εδώ πέρα στην Ελλάδα, τώρα στην Αθήνα ήτανε; 

Δε θυμάμαι. Και ήτανε μαζί με έναν άλλο λαό που έφυγε, τώρα δε θυμάμαι με 

ποιον και…και αντί να κλαίνε που έφυγαν και αυτό…ε χορεύαμε. 

Σ: Ας πούμε μπορείς να μου πεις από πού αλλού έχεις ακούσει για αυτά τα 

γεγονότα; Ας πούμε στο σπίτι δε λέτε για το ’40. 

Μ: Όχι δε λέμε. 

Σ: Από την τηλεόραση έχεις δει καμία ταινία;  

Μ: Ταινίες βλέπω όταν είναι η γιορτή. Ας πούμε 25η Μαρτίου δείχνει τέτοια 

αλλά… 

Σ: Για  τον πόλεμο τον ελληνοϊταλικό δείχνει; Βλέπεις. 

Μ: Όταν είναι ο πόλεμος και κάνουμε την παρέλαση δείχνει αλλά δε θυμάμαι.  

Σ: Δε βλέπεις πολύ ε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Ντοκιμαντέρ έχεις δει κάποιο; Κάποια εκπομπή; 

Μ: Εκπομπή έχω δει. 

Σ: Για ποιο από τα δύο γεγονότα; 

Μ: Για το μικρασιατικό πόλεμο γιατί από το άλλο… 

Σ: Δε το θυμάσαι; 

Μ: Ε ναι.  
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Σ: Ε μήπως είσαι γραμμένη σε κάποιο σύλλογο; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι δεν είσαι γραμμένη σε κάποιο σύλλογο. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Μήπως ξέρεις γενικά κάποια ιστορία, επειδή είσαι ποντιακής καταγωγής, 

σχετικά με τον πόλεμο, μήπως σου έχουν διηγηθεί κάποια. 

Μ: Βασικά έτσι πόντιος, πόντιος κανονικός είναι ο μπαμπάς μου, αλλά επειδή 

έτσι δεν τον βλέπω και πολύ είναι στη δουλειά και η μαμά μου είναι 

Μικρασιάτισσα, έτσι περισσότερο, έτσι δε μου έχουν πει κάτι, δε θυμάμαι 

κάτι. 

Σ: Δε σου έχουν πει έτσι οι παππούδες σου οι γιαγιάδες σου κάποια ιστορία; 

Μ: Κάτι μου είχε πει νομίζω η γιαγιά μου, ήτανε ότι, βασικά τα περισσότερο 

νομίζω ήτανε φτώχεια και έτσι φοβόντουσαν. 

Σ: Πότε; Όταν ήτανε στη Μικρά Ασία ή όταν ήρθανε εδώ; 

Μ: Όταν ήτανε στη Μικρά Ασία. 

Σ: Ναι. 

Μ: Και έτσι ήτανε φτωχοί. Δεν είχαν φυσικά τις ανέσεις που έχουμε εμείς τώρα, 

εννοείται, αλλά έτσι καμιά ιστοριούλα όχι. 

Σ: Δεν έχουνε πει. 

Μ: Μπορεί να έχουνε πει και να μη θυμάμαι, ήμουνα μικρή. 

Σ: Δηλαδή πιο πολύ μιλάνε για το πώς ζούσανε εκεί και όχι για την καταστροφή 

κι αυτά; 

Μ: Ναι, γιατί πιθανόν να μην θέλουνε να τα θυμούνται. 

Σ: Πιο πολύ από πού ακούς για αυτά τα δύο γεγονότα; Από την τηλεόραση; Από 

το σχολείο; Από, έχεις διαβάσει κάποια βιβλία; Μήπως έχεις, είσαι ε 

γραμμένη σε κάποιο σύλλογο; 

Μ: Όχι δυστυχώς δεν προλαβαίνω, έχω και τις ξένες γλώσσες. 

Σ: Από πού ακούς περισσότερο για αυτά; 

Μ: Περισσότερο από τηλεόραση δεν, εντάξει και από την τηλεόραση δείχνει 

σπάνια.  

Σ: Ταινίες; 

Μ: Ταινίες όχι, γιατί ούτε χρόνο για τηλεόραση έχω, αλλά ε από τη γιαγιά μου 

και από τον παππού, σίγουρα, γιατί εκείνοι ζήσανε τα γεγονότα, έτσι με 
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σιγουριά. από τη γιαγιά μου και τον παππού. Για κάτι που έχω διαβάσει όχι. 

Όχι. Αλλά όχι. Περισσότερο από τον παππού μου και τον μπαμπά μου. 

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητριών ποντιακής και μικρασιατικής 

καταγωγής 

 

Τρεις μαθήτριες ανέφεραν το σχολικό θεσμό ως πηγή ιστορικής μνήμης και 

για τα δύο γεγονότα. Τέσσερις μαθήτριες ανέφεραν το οικογενειακό τους 

περιβάλλον ως πηγή ιστορικής μνήμης σχετικά με τα δύο γεγονότα. Τρεις από τις 

μαθήτριες αυτές ενέτασσαν το περιεχόμενο της μνήμης στο γεγονός της 

«Μικρασιατικής Καταστροφής» και μία και στα δύο ιστορικά γεγονότα. Το 

είδος του περιεχομένου της μνήμης, που μεταδίδουν τα οικογενειακά 

περιβάλλοντα σχετικά με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» μοιράζεται ισόποσα 

ανάμεσα στις μνήμες για το πώς ζούσαν οι Μικρασιάτες πριν την καταστροφή 

και στα γεγονότα του «διωγμού». Εντύπωση, επιπλέον,  προκαλεί το γεγονός ότι 

μια μαθήτρια διαχώρισε το πώς ζούσανε πριν και αφού ήρθαν οι Τούρκοι. 

Πιθανότατα αυτή η μαθήτρια να μην έχει μνήμες από την ειρηνική συνύπαρξη 

των δύο λαών. 

Αξιομνημόνευτες ήταν οι παρατηρήσεις δύο μαθητριών, σχετικά με την 

«αρνητική» στάση των συγγενών τους αναφορικά με την ανάκληση μνημών από 

τη «Μικρασιατική Καταστροφή», τα οποία, όπως δήλωσαν οι μαθήτριες «δε 

θέλουν να τα θυμούνται». Δύο μόνο μαθήτριες ανέφεραν την τηλεόραση ως πηγή 

ιστορικής μνήμης. Καμία μαθήτρια δε δήλωσε μέλος οποιουδήποτε συλλόγου.  

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης των απαντήσεων των μαθητών αλβανικής 

καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

(ο μαθητής αυτός δεν ανακάλεσε μνήμες ούτε για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» ούτε για τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο) 

Σ: Για τους Μικρασιάτες και για τον πόλεμο με τους Ιταλούς δεν έχεις ακούσει 

από πουθενά; 

Μ: Όχι. 

Σ: Ούτε από τις σχολικές γιορτές; 

Μ: Όχι. 
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Σ: Και για τον πόλεμο με τους Αλβανούς είπες απλά ότι στο είπε η μαμά σου. 

Δεν έχεις ακούσει από πουθενά τίποτα άλλο; 

Μ: (…) 

Σ: Όχι; Ούτε μπορείς να μου πεις με δικά σου λόγια τι έγινε; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δε ρώτησες ούτε πότε έγινε;  

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη δεύτερη 

(ο μαθητής αυτός δεν ανακάλεσε μνήμες ούτε για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» ούτε για τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο) 

Σ: Δεν έχεις ακούσει κάτι σχετικά, στην τηλεόραση, στο σχολείο.  

Μ: Ε, Στην τηλεόραση όχι.  

Σ: Στο σχολείο;  

Μ: Κάτι έχω ακούσει, αλλά … 

Σ: Για ποιο απ΄ τα δύο γεγονότα; Πιο πολύ;  

Μ: Για τους Έλληνες με τους Τούρκους, και για τ΄ άλλα, αλλά… 

Σ: Αλλά δε θυμάσαι καλά; 

Συνέντευξη τρίτη 

(ο μαθητής αυτός δεν ανακάλεσε μνήμες ούτε για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» ούτε για τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο) 

Σ: Όχι και τόσο ε; Λοιπόν τώρα που είδαμε τις εικόνες θα σου πω, ότι πρόκειται 

για τον ερχομό των μικρασιατών και των ποντίων στην Ελλάδα και τη 

μικρασιατική καταστροφή. Οι πρώτες φωτογραφίες που είδαμε. Και οι 

δεύτερες φωτογραφίες που είδαμε ήταν για έναν πόλεμο που έγινε με τους 

Ιταλούς. 

Μ: Ιταλούς; 

Σ: Και είχαν πάρει μέρος και οι Αλβανοί σε αυτόν τον πόλεμο. Ναι; 

Μ: Ναι. 

Σ: Θέλω να σε ρωτήσω εσύ έχεις ακούσει για τους Μικρασιάτες και τους 

πόντιους τίποτα; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι ε; Ούτε για τον πόλεμο με την Ιταλία; 

Μ: Από πού να έχω ακούσει; Δεν έχω ακούσει. 

Σ: Δεν έχεις ακούσει κάτι ε; 
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Μ: Όχι. 

Σ: Ούτε θυμάσαι κάποια γιορτή την οποία να κάνουνε για αυτόν τον πόλεμο; 

Μ: Όχι. 

Σ: Ωραία για τη μικρασιατική καταστροφή και για τους πόντιους δε θυμάσαι, 

ας το στην άκρη, παλιά πράγματα είναι αυτά. Με τον πόλεμο με τους 

Αλβανούς μήπως θυμάσαι τι έγινε; Ότι σου έχει πει η γιαγιά σου. 

Μ: Μου είπε ότι σκοτώθηκαν πολλοί Αλβανοί και πολλοί Έλληνες. 

Σ: Και για ποιο λόγο είχε γίνει εκείνος εκεί ο πόλεμος; 

Μ: Η Αλβανία για να κρατήσει τη χώρα της. 

Σ: Άρα οι Έλληνες θέλανε να πάρουνε την Αλβανία; 

Μ: Ναι.  

Σ: Πότε έγινε αυτός ο πόλεμος; Στην Αλβανία ας πούμε το γιορτάζετε, έχετε 

κάποια γιορτή; 

Μ: Μερικές φορές. 

Σ: Μερικές φορές το γιορτάζετε. Και ποιος νίκησε σε εκείνον τον πόλεμο; 

Μ: Η Ελλάδα. 

Σ: Η Ελλάδα νίκησε; 

Μ: Δεν ξέρω. 

Σ: Δεν ξέρεις ποιος νίκησε ε; 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Εσύ από τον πόλεμο με τους Ιταλούς από πού έχει ακούσει; 

Μ: Από τις γιορτές, ο αδερφός μου, μου τα λέει. 

Σ: Ο αδερφός σου δηλαδή πως τα λέει; Δηλαδή έχει κανένα παππού, κανένα 

γνωστό που του τα λέει; 

Μ: Έχει κάνει αυτός εκεί στο λύκειο και σε αυτά που έχει τελειώσει. 

Σ: Και τι σου λέει δηλαδή; 

Μ: Για τους πολέμους που γινόντουσαν παλιά. 

Σ: Τι σου λέει γιατί έγινε ο πόλεμος, ποιος νίκησε, για ποίο λόγο έγινε; 

Μ: Δε θυμάμαι έχει καιρό που μου τα έχει πει. 

Σ: Έχει καιρό που σου τα έχει πει ε; 

Μ: Ναι έχει καιρό,  28η Οκτωβρίου μου τα λέει τις ημέρες, όπου γίνονται. Είναι 

25η Μαρτίου θα μου πει εκείνη την ημέρα γιατί είναι 25η Μαρτίου. 

Σ: Επειδή ρωτάς; 

Μ: Εγώ ρωτάω. Τι γιορτάζουμε εδώ τι εκεί. 
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Σ: Και για τον πόλεμο στην Αλβανία μόνο στο σχολείο έχετε κάνει και η γιαγιά 

σου που σου έλεγε; 

Μ: Και ο πατέρας μου, μου λέει. 

Σ: Τι σου λέει δηλαδή; Καμιά ιστορία σου έχει πει έτσι σαν παραμύθι; 

Μ: Εντάξει έτσι ιστορίες και παραμύθια μου έχει πει. 

Σ: Εννοώ για τους πολέμους που είπαμε τώρα. 

Μ: Ναι μου έχει πει. 

Σ: Τι σου έχει πει για αυτούς; 

Μ: Ποιος κέρδισε, πως ξεκίνησε τι γινόταν εκεί. Και κάτι άλλο μου έχει πει, να 

σου πω και κάτι άλλο για την Κορυτσά την είχαν κατακτήσει, όχι δεν ήτανε 

οι Έλληνες τότε, εκεί ζούσανε Έλληνες, την είχαν κατακτήσει οι Ιταλοί, οι 

Τούρκοι, δε θυμάμαι ποιοι ήτανε τότε. Και είχαν πάρει και τις εκκλησίες και 

όποιος περνούσε από την εκκλησία μπροστά και έκανε το σταυρό του τον 

σκοτώνανε. Και μετά δε θυμάμαι, κάτι τέτοια. 

Σ: Αυτά σου τα έχουν πει οι γονείς σου ε; 

Μ: Όχι αυτά μου τα έχουν κάνει και σε μαθήματα, δε θυμάμαι που, αλλά και οι 

γονείς μου, μου το έχουνε πει. Τη πήραν μετά την Κορυτσά η Ελλάδα και τα 

άλλα μέρη, Αργυρόκαστρο, Γείσα και άλλα. Και μετά τα δώσανε στην 

Αλβανία.  

Σ: Για ποιο λόγο τα δώσανε ε; 

Μ: Δε ξέρω. 

Σ: Δε ξέρεις ε; Κι εσύ για τον πόλεμο με τους Ιταλούς έχεις δει και στην 

τηλεόραση ε; Τι έχεις δει έργα, ντοκιμαντέρ. Τι έχεις δει περισσότερο; 

Μ: Βλέπω τέτοια έργα, μου αρέσουν γενικά. Φέτος όμως δεν είδα πολλά. 

Σ: Έχεις ακούσει τραγούδια για αυτόν τον πόλεμο ξέρεις κανένα; 

Μ: Ξέρω εγώ στίχους αλλά δε ξέρω να τραγουδάω. 

Σ: Δεν μπορείς να πεις ένα; 

Μ: Όχι. 

Συνέντευξη πέμπτη 

Σ: Για τη μικρασιατική καταστροφή από πού έχεις ακούσει; 

Μ: Από το σχολείο. 

Σ: Δεν έχεις ακούσει από πουθενά αλλού; 

Μ: Έχω ακούσει και από κάποιους άλλους.  

Σ: Τι ήταν αυτοί; 
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Μ: Ήτανε κάποιοι γέροντες στη γειτονιά μου παλιά. Μ που ήταν οι γονείς τους 

από εκεί, και ήταν και μια γιαγιά που ζούσε εκεί πέρα. 

Σ: Και τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι; 

Μ: Λέγανε, ήταν πολύ ωραία εκεί, ζούσαν πολύ καλά, μετά όμως όταν ήρθαν οι 

Τούρκοι και κάψανε την Σμύρνη κι αυτά που είχε εκεί, η ζωή τους έγινε 

μαρτύριο, μετά όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, όλοι τους κορόιδευαν επειδή 

ήταν πρόσφυγες και… 

Σ: Δεν σου είπαν δηλαδή γιατί ήρθαν, για ποιο λόγο έγινε αυτό που έγινε, για 

ποιο λόγο τους διώξανε και τα λοιπά;  

Μ: Ναι. Επειδή οι Έλληνες ήθελαν να πάνε κι άλλο, κι άλλο… 

Σ: Πιο  μέσα ε; 

Μ: Ναι, πιο  μέσα. Στην Τουρκία. Και μετά οι Τούρκοι κήρυξαν πόλεμο και τους 

νίκησαν τους διώξανε από εκεί. 

Σ: Δηλαδή για τη μικρασιατική καταστροφή μόνο από το σχολείο και τους 

γειτόνους;  

Μ; Ναι. 

Σ: Δεν έχεις ακούσει από την τηλεόραση τίποτα και τα λοιπά. 

Μ: Ε έχει κάποιους οδούς που έχω ακούσει Ν. Σμύρνη και τα λοιπά που ζουν 

άνθρωποι πρόγονοι από εκείνους που ζούσαν στη Σμύρνη και για αυτό το 

ονομάσανε από αυτό Νέα Σμύρνη. 

Σ: Από αυτό. Και για τον πόλεμο με τους Ιταλούς από πού έχεις ακούσει; 

Μ: Απ’ το σχολείο. 

Σ: Γενικά απ’ το σχολείο ακούς; 

Μ: Ναι. 

Σ: Κανένα βιβλίο έχεις διαβάσει; 

Μ: Έ όχι σχετικά με τον πόλεμο με τους Ιταλούς, όχι. 

Σ: Ούτε για τη μικρασιατική καταστροφή τίποτα; 

Μ: Όχι. Νομίζω…Έχω ακουστά το «Μέσα στις φλόγες», που μιλούσε για τη 

Σμύρνη, νομίζω… 

Σ: Ναι. Τι έγινε; Τι έλεγε αυτό το βιβλίο; 

Μ: Το έχω ακουστά, δεν… 

Σ: Δεν το έχεις διαβάσει ε; 

Μ: …δεν το έχω διαβάσει 
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Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών αλβανικής καταγωγής 

  

Από τους πέντε μαθητές, οι τρεις δεν είχαν ανακαλέσει καθόλου μνήμες 

σχετικά με τα δύο ιστορικά γεγονότα και συνεπώς δε μπορούσαν να υποδείξουν 

σχετικές «μνημονικές πηγές» με αυτά. Από τους τρεις αυτούς μαθητές οι δύο 

είχαν ανακαλέσει μνήμες σχετικά με έναν Ελληνοαλβανικό Πόλεμο και ανέφεραν 

ως πηγές ιστορικής μνήμης το οικογενειακό τους περιβάλλον.  

Από τους δύο άλλους μαθητές ο ένας ανέφερε ως πηγές ιστορικής μνήμης για 

τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο το σχολείο, την τηλεόραση, τραγούδια και το 

οικογενειακό του περιβάλλον. Ο μαθητής αυτός φαίνεται ότι απευθύνονταν για 

να πληροφορηθεί ιστορικά γεγονότα που αφορούσαν τη χώρα καταγωγής του 

στα γηραιότερα μέλη της οικογένειας και στα νεότερα για ιστορικά γεγονότα που 

αφορούσαν τη χώρα διαμονής του. 

Ο άλλος μαθητής ανέφερε ως πηγή ιστορικής μνήμης το σχολείο και 

κοινωνικά δίκτυα σχετικά με το ιστορικό γεγονός της «Μικρασιατικής 

Καταστροφής» και μόνο το σχολείο σχετικά με το ιστορικό γεγονός του 

Ελληνοϊταλικού Πολέμου. 

 

Παράθεση της απομαγνητοφώνησης των απαντήσεων των μαθητών αλβανικής 

καταγωγής 

Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Για τη μικρασιατική καταστροφή και για τους πόντιους από πού έχεις 

ακούσει; Από το σπίτι; Από την τηλεόραση; Από πού; 

Μ: Από την ιστορία, το σχολείο. 

Σ: Από το σχολείο μόνο. 

Μ: Ναι. 

Σ: Δεν ακούς από αλλού πουθενά τίποτα; 

Μ: Όχι. 

Σ: Για τον πόλεμο με την Ιταλία; 

Μ: Δεν έχω ακούσει. 

Σ: Δεν έχεις ακούσει ούτε από το σχολείο ε; 

Μ: Όχι. Μπορεί να μας εξηγήσει η κυρία και να μην το θυμάμαι. 

Σ: Για τον πόλεμο με την Αλβανία; 

Μ: Τι έγινε; 
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Σ: Εννοώ από το άκουσες από τη μαμά σου (το είπε πριν), από το σχολείο 

έχεις ακούσει τίποτα; Για την Κορυτσά και τα λοιπά; 

Μ: Σας είπα στην πέμπτη τάξη έγραφε κάτι για την Κορυτσά, στις 18 

Οκτωβρίου γιορτάζουμε την απελευθέρωση της…των ελλήνων νομίζω.  

Σ: 18 Οκτωβρίου; Την απελευθέρωση ποιανών; 

Μ: Κάτι για την Κορυτσά στις 18 Οκτωβρίου. 

Σ: Ναι. 

Μ: Ναι και κάνουμε και ποιήματα έξω από…από το σχολείο και λέγαμε και 

ποιήματα, έλεγαν κάτι για την Κορυτσά νομίζω. 

Σ: Κάτι λέγανε ε; 28 ε 18 Οκτωβρίου τι γιορτάζουμε; 

Μ: (…) 

Σ: Μήπως θυμάσαι πως τη λένε τη γιορτή; 

Μ: Πάντως έχει σχέση με την Κορυτσά. 

Σ: Έχει σχέση με την Κορυτσά. Οπότε μπορεί να είναι για αυτόν τον πόλεμο 

που λέμε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Για αυτόν τον πόλεμο ας πούμε έχεις ακούσει καμία ιστορία από κανένα 

παππού, καμία γιαγιά ο οποίος το έζησε; Κάτι τέτοιο; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι ε, δεν έχεις ακούσει μόνο αυτό από το σχολείο και από το σπίτι; 

Μ: Ναι. 

Σ: Κανένα έργο κανένα ντοκιμαντέρ τίποτα;  

Μ: Δε βλέπω πολύ τηλεόραση. 

Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Όπως κατάλαβες μιλάμε για τον πόλεμο με τους Ιταλούς και τον ερχομό 

των Μικρασιατών και των Ποντίων στην Ελλάδα. Δεν ξέρεις κάτι από αυτά 

ε; Πώς έγινε κτλ. Θυμάσαι πότε γιορτάζουμε τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 

Δε θυμάσαι καθόλου ε; Μήπως έχεις δει κάποιο δρόμο, κάποια οδό, 

κάποιο μνημείο και πλατεία, η οποία να ναι σχετική με αυτά τα γεγονότα;  

Μ: Όχι.  

Συνέντευξη τρίτη 
Σ: Τώρα να σε ρωτήσω εσύ για τον πόλεμο με την Ιταλία και την Αλβανία 

που είπες, από πού έχεις ακούσει; 

Μ: Εμ  εμ έχω ακούσει από, το έχουμε αναφέρει εδώ μια φορά. 
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Σ: Στο σχολείο; 

Μ: Όχι το συζητούσαμε με τους συμμαθητές μου εδώ μια φορά. 

Σ: Και τι είχατε πει θυμάσαι; 

Μ: Λέγαμε για τους πολέμους και λέγαμε ότι έγινε και στη Νότιο Ελλάδα, εμ 

Αλβανία. 

Σ: Και τι σου είπαν οι συμμαθητές σου ότι έγινε; 

Μ: Εεμ ότι έγινε πόλεμος ε μαζί με την Ήπειρο και στη Νότιο Αλβανία, μαζί 

ήτανε. 

Σ: Δηλαδή ποιοι ήτανε μαζί; 

Μ: Ο τόπος.  

Σ: Ότι η Νότιο Αλβανία ήτανε ας πούμε Ελληνική; Ναι αυτό σου είπανε; 

Μ: Ναι. 

Σ: Εσύ τι πιστεύεις τι σου έχουν πει από αλλού; (…) Ας πούμε ήτανε για ποιο 

λόγο στο είπανε; Στο είπανε; Στο είπανε με κακία; 

Μ: Όχι απλά συζητούσαμε μια φορά και το είπαμε και αυτό. 

Σ: Εσύ τι πιστεύεις; 

Μ: Ότι ήτανε παλιά ελληνικό έδαφος και ότι το πήρανε μετά οι Αλβανοί. 

Σ: Εμ τι άλλο; Από την τηλεόραση έχεις ακούσει τίποτα για τον πόλεμο αυτό; 

Με τους Ιταλούς και τους Αλβανούς; 

Μ: Όχι.  

Σ: Στο σχολείο; Η δασκάλα; 

Μ: Όχι. 

Σ: Όχι. Στο σπίτι τι λένε δεν έχεις ακούσει τίποτα στο σπίτι; 

Μ: Δεν έχουμε πει τίποτα τέτοιο. 

Σ: Και για τη Μικρασιατική Καταστροφή από πού έχεις ακούσει; 

Μ: Μόνο στο σχολείο στο μάθημα το κάνουμε.  

Σ: Δεν έχεις ακούσει από κάποιο συμμαθητή κάτι; 

Μ: Ναι έχω ακούσει ότι οι παππούδες τους ήτανε Μικρασιάτες και έχουν έρθει 

εδώ πέρα και έχουν κάνει αποικίες. 

Σ: Αυτά έχεις ακούσει μόνο. 

Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Οπότε για να κλείσουμε ούτε για τους Μικρασιάτες θυμάσαι, ούτε για τον 

πόλεμο με την Ελλάδα και την Ιταλία. Και για τον πόλεμο με την Ελλάδα 

και την Αλβανία, είπες ότι πολέμησαν οι Αλβανοί τους Έλληνες για να 
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πάρουν κάποια εδάφη. Μήπως θυμάσαι κάποια νίκη των Ελλήνων σ’ 

αυτόν τον πόλεμο; Κάποια πόλη την οποία μπορεί να πήρανε για λίγο 

καιρό οι Έλληνες;    

Μ: (…) 

Σ: Δε σου έρχεται στο μυαλό ε; Μήπως έχεις δει πουθενά στην Αλβανία, μια 

που είπες ότι είστε από κει, κανένα μνημείο γι΄ αυτόν τον πόλεμο; Καμιά 

ημερομηνία που να την γιορτάζουν ας πούμε.  

Μ: Δεν έχω δει γιατί εκεί πέρα πηγαίνουμε μόνο τα καλοκαίρια για να 

συναντάμε τους συγγενείς μας για θάλασσα.  

Σ: Δεν έχεις προσέξει δεν έχεις ακούσει δηλαδή κάτι. Μήπως έχεις δει κάτι 

στο σπίτι; Στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή έχεις διαβάσει κανένα βιβλίο 

για τον πόλεμο αυτό;  

Μ: Έχω ακούσει.  

Σ: Τι έχεις ακούσει;  

Μ: Αυτά. Είχαν μιλήσει για τον πόλεμο αυτό και είχαν εμφανιστεί κάποιοι 

άνθρωποι, νομίζω ήταν μετά το 1900.  

Σ: Πιστεύεις ότι ήταν μετά το 1900 ο πόλεμος ε;  

Μ: Ναι, μάλλον.  

Σ: Και τι λέγαν οι άνθρωποι αυτοί;  

Μ: Λέγανε για το πώς πάλεψαν στα βουνά.  

Σ: Αυτοί ήταν Έλληνες ή Αλβανοί;  

Μ: Έλληνες. Απλά έλεγαν πως πάλεψαν πάνω στα βουνά, δεν είπαν για 

κάποιον άλλο που να πολέμησαν.  

Σ: Είσαι σίγουρη ότι πολέμησαν με τους Αλβανούς.  

Μ: Ναι γιατί πάλευαν στα βουνά, εκεί.  

Σ: Δηλαδή έχεις δει στην τηλεόραση, έχεις ακούσει στο σχολείο. Δεν έχεις 

μπει στον κόπο να ρωτήσεις για ποιο λόγο και τα λοιπά, ας πούμε στο 

σπίτι ή και πουθενά αλλού;  

Μ: Οι γονείς μου δεν ξέρουν από αυτά. Μια φίλη μου σας είπα. Στη γειτονιά 

μου δεν έχω φίλες. Έχω μια. Δεν συναντιόμαστε.  

Σ: Οπότε δεν πολυρωτάς για αυτά που ακούς γενικά.  

Μ: Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ.  

 

Ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών αλβανικής καταγωγής 
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Από τις τέσσερις μαθήτριες αλβανικής καταγωγής οι δύο δεν ανακάλεσαν 

μνήμες για κανένα από τα δύο ιστορικά γεγονότα. Ωστόσο, η μία εκ των δύο 

ανακάλεσε στη μνήμη της έναν Ελληνοαλβανικό Πόλεμο, πηγή αυτής της 

ιστορικής μνήμης  υπέδειξε μια ομιλία βετεράνων του πολέμου του 1940 

σχετικά με το πώς πολέμησαν στα αλβανικά βουνά. 

Μία μαθήτρια που ανακάλεσε στη μνήμη της τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή», υπέδειξε ως πηγή της ιστορικής της μνήμης το σχολικό θεσμό. 

Η μαθήτρια αυτή δεν ανακάλεσε στη μνήμη της τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, 

αλλά έναν Ελληνοαλβανικό Πόλεμο. Ως πηγές αυτής της ιστορικής της μνήμης 

υπέδειξε τόσο το σχολικό θεσμό και ιδιαίτερα τη σχολική εορτή της 28ης 

Οκτωβρίου, στην οποία και συμμετείχε, όσο και το οικογενειακό της 

περιβάλλον. 

Τέλος μια μαθήτρια που ανακάλεσε στη μνήμη της τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή», υπέδειξε ως πηγή της ιστορικής της μνήμης το κοινωνικό της 

περιβάλλο. Η μαθήτρια αυτή δεν ανακάλεσε στη μνήμη της τον Ελληνοϊταλικό 

Πόλεμο, αλλά έναν Ελληνοαλβανικό Πόλεμο. Ως πηγές αυτής της ιστορικής 

της μνήμης προέβαλλε πάλι τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία εντάσσεται αλλά 

και το σχολικό θεσμό. 

 

Συμπεράσματα από το σύνολο των συνεντεύξεων σχετικά με τη διερεύνηση των 

πηγών της ιστορικής μνήμης των μαθητών και μαθητριών 

 

Η πλειονότητα των μαθητών και μαθητριών αναφέρει ως πηγή της ιστορικής 

της μνήμης το εκπαιδευτικό σύστημα, ακολουθεί η οικογένεια (κυρίως αν αυτή 

έχει επηρεαστεί άμεσα από κάποιο από τα δύο γεγονότα), τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και ειδικότερα η τηλεόραση, το κοινωνικό περιβάλλον των 

μαθητών και των μαθητριών και τέλος τα τραγούδια ως τοπογραφικοί 

μνημονικοί τόποι. Ενώ οι σύλλογοι δεν αναφέρονται ως μνημονικοί τόποι.  

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές και οι 

μαθήτριες ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής αναφέρουν περισσότερο την 

οικογένεια τους, ως πηγή ιστορικής μνήμης σχετικά με τα γεγονότα της 

«Μικρασιατικής Καταστροφής».Ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες αλβανικής 
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καταγωγής αναφέρουν την οικογένεια τους ως πηγή ιστορικής μνήμης μόνο όταν 

αναφέρονται στον Ελληνοαλβανικό πόλεμο.  

Αν και η πλειονότητα των μαθητών και μαθητριών έχει αναφέρει ως πηγή 

των ιστορικών της μνημών, για τα δύο γεγονότα, το σχολικό θεσμό, οι 

αναμνήσεις τους διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. Παραδείγματος χάριν 

οι μαθητές και οι μαθήτριες αλβανικής καταγωγής αναφέρουν συχνά το 

εκπαιδευτικό σύστημα ως πηγή των ιστορικών τους μνημών σχετικά με τον 

Ελληνοαλβανικό Πόλεμο, γεγονός που δε δύναται να ισχύει βάσει του 

περιεχομένου του σχολικού εγχειριδίου.   

Προφανώς, το γεγονός ότι δε «προσλαμβάνουν» τις ίδιες ιστορικές μνήμες 

όλοι οι μαθητές και  οι μαθήτριες, οφείλεται στο γεγονός ότι το εκπαιδευτικό 

σύστημα δε λαμβάνει υπόψη τόσο στην κοινωνική, πολιτισμική και 

«προσωπική» ετερότητα του μαθητικού πληθυσμού όσο και τις προϋπάρχουσες 

κοινωνικές του αναπαραστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες «αναλύει,επιλέγει και 

οργανώνει τη νεοεισερχόμενη πληροφορία» (Guyon, S., Mousseau, M., Tutiaux-

Guillon, N., Des nations à la nation. Apprendre et conceptualiser, INRP, Παρίσι 

1993, όπως ακριβώς από Ρεπούση, 2004).  

Επίσης διάσταση παρουσιάζεται και στο περιεχόμενο των σχετικών μνημών 

για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» που μεταδίδονται από οικογένεια σε 

οικογένεια. Άλλοι μαθητές και μαθήτριες υπέδειξαν ως περιεχόμενο των μνημών 

αυτών τη ζωή των δικών τους στη Μικρά Ασία και τον Πόντο και άλλοι τα 

γεγονότα του «διωγμού» και τις συνέπειες του. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο 

ότι η ανάκληση είναι ταυτόχρονα ατομική και συλλογική δραστηριότητα. 

Δηλαδή αν και επηρεάζεται από κοινωνικούς παράγοντες ο τρόπος, όμως, με τον 

οποίο τη χειρίζεται το κάθε άτομο είναι διαφορετικός (Μαντόγλου, 2005). 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μαθητές και μαθήτριες που συνέδεσαν τις 

μνήμες που τους μετέδωσε η οικογένεια τους, σχετικά με το γεγονός της 

«Μικρασιατικής Καταστροφής», με γνώσεις που αποκόμισαν από το σχολείο 

(π.χ. η πορεία του ελληνικού στρατού στα βάθη της Μικράς Ασίας), ανέφεραν το 

διαχωρισμό των μνημών «πριν» και «μετά» τον ερχομό των Τούρκων.  

Από ότι διαπιστώνεται η εγγραφή των μνημών των μαθητών και μαθητριών 

στα κοινωνικά τους πλαίσια, σύμφωνα με τη θεωρία του Halbwachs, δεν τους 

επέτρεψε να «ανασυνθέσουν» μια εικόνα του παρελθόντος που θα περιείχε τη 

συνύπαρξη των δύο λαών στην περιοχή της Μικράς Ασίας και του Πόντου. 
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Κεφάλαιο 3ο : Σύνοψη των συμπερασμάτων της έρευνας 

  

Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι: 

• Δεν παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές στην ανάκληση μνημών για το 

ιστορικό γεγονός της «Μικρασιατικής Καταστροφής» ανάμεσα στους 

μαθητές και στις μαθήτριες ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής και 

σε αυτούς και αυτές του τυχαίου δείγματος. 

• Η πλειονότητα των μαθητών και των μαθητριών ποντιακής και 

μικρασιατικής καταγωγής και του τυχαίου δείγματος, όταν ανακαλεί στη 

μνήμη της τα γεγονότα της «Μικρασιατικής Καταστροφής», ανακαλεί 

κυρίως μνήμες σχετικά με την «προσφυγιά» του ελληνικού πληθυσμού της 

περιοχής και του εμπρησμού της πόλης της Σμύρνης από τους Τούρκους. 

Οι μνήμες αυτές είναι συχνά αποκομμένες τόσο από τις αιτίες της 

«Μικρασιατικής Καταστροφής» όσο και από το ιστορικό της πλαίσιο. 

• Αυτές οι δύο συμβολικές εικόνες της «προσφυγιάς» και της 

«καταστροφής της Σμύρνης», φαίνεται να αποτελούν προϊόντα κοινωνικής 

συγκράτησης στη μνήμη των μαθητών και των μαθητριών ποντιακής και 

μικρασιατικής καταγωγής και του τυχαίου δείγματος, καθώς τις 

ανακαλούν ακόμα και αν δε μπορούν να δώσουν μια ικανοποιητική εξήγηση 

για τα γεγονότα. Συχνά μάλιστα οι μαθητές και οι μαθήτριες φαίνεται να 

επιχειρούν να «ανακατασκευάσουν» όψεις του ιστορικού γεγονότος βάσει 

αυτών των συμβολικών εικόνων και των κοινωνικών τους 

αναπαραστάσεων. 

• Συντριπτικά λιγότεροι μαθητές και λιγότερες μαθήτριες αλβανικής 

καταγωγής είχαν μνήμες σχετικά με το γεγονός της «Μικρασιατικής 

Καταστροφής», από ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες των άλλων ομάδων.  

• Οι εικόνες της «προσφυγιάς» του ελληνικού πληθυσμού και ο 

εμπρησμός της πόλης της Σμύρνης δεν αποτελούν προϊόντα κοινωνικής 

συγκράτησης, στη  μνήμη των μαθητών και των μαθητριών αλβανικής 

καταγωγής. 

• Η πλειονότητα των μαθητών και των μαθητριών ποντιακής και 

μικρασιατικής καταγωγής και του τυχαίου δείγματος φέρει μνήμες σχετικά 



 328

με τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, αλλά όχι και για την κατάκτηση της 

Κορυτσάς και την εμπλοκή της Αλβανίας στον πόλεμο. 

•  Οι μαθητές και οι μαθήτριες αλβανικής καταγωγής που φέρουν 

μνήμες σχετικά με τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, κατά κανόνα φέρουν μνήμες 

και σχετικά με την εμπλοκή της Αλβανίας σε αυτόν. Από τους υπόλοιπους 

μαθητές και μαθήτριες αλβανικής καταγωγής πάρα πολλοί φέρουν μνήμες 

σχετικά με έναν «αποκλειστικά» Ελληνοαλβανικό Πόλεμο. 

• Οι «γυναίκες της Ηπείρου» αποτελούν προϊόν κοινωνικής 

συγκράτησης στη μνήμη των μαθητών και των μαθητριών ποντιακής και 

μικρασιατικής καταγωγής και του τυχαίου δείγματος, όχι όμως και το 

ιστορικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται η δράση τους. Στη μνήμη των 

μαθητών και των μαθητριών αυτών οι «γυναίκες της Ηπείρου» συχνά 

ταυτίζονται με τις  

Σουλιώτισσες μια άλλη ομάδα γυναικών με συμβολική αξία για το έθνος. 

• Οι «γυναίκες της Ηπείρου» δεν αποτελούν προϊόν κοινωνικής 

συγκράτησης στη μνήμη των μαθητών και μαθητριών αλβανικής 

καταγωγής. 

• Ο τόπος διεξαγωγής του πολέμου με λιγότερα ή περισσότερα στοιχεία 

εντυπώθηκε στη μνήμη των μαθητών και των μαθητριών όλων των 

ομάδων της έρευνας είτε τις ενέτασσαν στο πλαίσιο του Ελληνοϊταλικού 

πολέμου είτε του Ελληνοαλβανικού. 

• Οι γελοιογραφίες ως μέσο σάτιρας των Ιταλών και αναζωπύρωσης 

του ηθικού των Ελλήνων της εποχής δε φαίνεται να αποτέλεσαν προϊόν 

κοινωνικής συγκράτησης στη μνήμη καμίας ομάδας μαθητών και 

μαθητριών. 

• Οι μνημειακοί μνημονικοί τόποι, όπως περιγράφονται από το Jacques 

Le Goff, οι σύλλογοι και τα λογοτεχνικά βιβλία δε διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορικής συλλογικής μνήμης των 

μαθητών και των μαθητριών τόσο για τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα 

όσο και γενικότερα. 

• Οι πηγές της ιστορικής μνήμης των μαθητών και μαθητριών όπως 

περιγράφονται από τους ίδιους και τις ίδιες κατά τη διάρκεια της έρευνας 

είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, η οικογένεια (κυρίως αν αυτή έχει 
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επηρεαστεί άμεσα από κάποιο από τα δύο γεγονότα), τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και ειδικότερα η τηλεόραση, τα κοινωνικά δίκτυα των 

μαθητών και μαθητριών και τέλος τα τραγούδια ως τοπογραφικοί 

μνημονικοί τόποι. 
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ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
 
14ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 
20ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 
Α 
Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΥ 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 
ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗ 
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΑΛΑΡΛΗ ΣΩΤ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΑΜΑΣΕΙΑΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
ΑΝΘΕΜΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 
ΑΝΟΙΚ. ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΠ. ΛΟΥΚΑ 
ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
ΑΡΣΟΥΣ 
ΑΡΧ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΑΡΧ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 
ΑΡΧ. ΧΡΥΣ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΑΡΧ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
ΑΣΙΚΛΑΡΗ 
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
ΑΦΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ 
ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
 
Β 
Β. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 
Β. ΟΥΓΚΩ 
ΒΑΪΡΑΜΙΔΗ 
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ 
ΒΡΕΛΑ ΑΙΚ. 
ΒΑΡΝΑΛΗ 
ΒΑΣ. ΑΓΓΕΛΩΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΝΙΚ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Ι. 
ΒΕΛΙΚΑ ΡΩΜΑ 
ΒΕΝΗΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 
ΒΟΥΡΔΙΣΛΗ 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 
 
Γ 
ΓΑΖΗ ΑΝΘΙΜΟΥ 
Γ. ΜΑΥΡΟΧΑΛΕΒΙΔΗ 
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 
ΓΑΒΡΑ 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ 
ΓΑΤΣΟΥ ΑΓΓ. 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ 
ΓΙΟΥΨΑΝΗ Γ. 
ΓΚΑΔΑΚΗ 
ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΣΩΤ. 
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΔΗ 
ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΡΑΒΙΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ 
 
Δ 
Δ. ΧΟΡΝ 
Δ. ΑΚΤΥΠΗ 
Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΑΒΑΚΗ ΣΤΡ. 
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ΔΑΙΔΑΛΟΥ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΘΕΩΔΩΡΙΔΗ 
ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ 
ΔΗΜ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ 
ΔΗΜ. ΨΑΘΑ 
ΔΗΜ. ΚΟΣΜΙΔΗ ΙΩΑΝ. 
ΔΗΜ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΘΩΜΑ 
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΚΟΥ ΚΩΝ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΔΙΓΕΝΗ 
ΔΟΥΒΑΝΤΖΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 
Ε 
Ε. ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ 
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 
ΕΡΜΟΥ 
ΕΥΚΛΕΙΔΗ 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
ΕΥΡΙΠΙΔΗ 
 
Ζ 
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 
ΖΑΜΙΔΗ 
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 
 
Η 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 
ΗΣΙΟΔΟΥ  
ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ 
 
Θ 
Θ. ΜΙΛΗΣΙΟΥ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 
ΘΗΣΕΑ 
ΘΡΑΚΗΣ 
 
Ι 
Ι. ΣΟΛΩΜΟΥ 
Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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Ι. ΠΟΥΛΙΔΗ 
ΙΑΣΙΟΥ 
ΙΑΣΩΝΟΣ 
ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΓΓΟΥ 
ΙΑΤΡΟΥ ΜΠΟΣΚΟΥ 
ΙΚΑΡΟΥ 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
ΙΣΑΥΡΩΝ 
ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 
Ι. ΧΑΤΖΗΘΕΩΔΩΡΟΥ 
ΙΩΝ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 
ΙΩΝΙΑΣ 
 
Κ 
Κ. ΑΣΜΑΝΙΔΗ 
Κ. ΚΑΠΠΑ 
Κ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ 
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 
Κ. ΡΟΥΜΠΑ 
ΚΑΝΑΡΗ 
ΚΑΠ.  ΤΗΛΙΓΑΔΗ 
ΚΑΠ.  ΒΑΡΔΑ 
ΚΑΠ.  ΓΑΡΕΦΗ 
ΚΑΠ.  ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 
ΚΑΠ.  ΚΑΛΛΑ 
ΚΑΠ.  ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 
ΚΑΠ.  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 
ΚΑΠ.  ΡΟΥΠΑΚΙΑ 
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
ΚΑΡΑΪΤΣΗ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 
ΚΑΡΑΦΥΛΙΑ ΓΕΩΡ. 
ΚΑΡΤΣΟΥΛΗ Ε. 
ΚΑΡΥΩΝ 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 
ΚΑΣΤΡΕΤΣΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 
ΚΑΤΕΧΑΚΗ 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 
ΚΑΤΣΩΝΗ Τ. 
ΚΑΥΚΑΣΟΥ 
ΚΑΨΑΛΗ 
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 
ΚΛΕΦΤΩΝ-ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ 
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ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
ΚΟΛΧΙΔΑΣ 
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 
ΚΟΡΑΗ 
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ 
ΚΟΥΖΟΥΝΗ Γ. 
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ Γ.-Ι. 
ΚΡΗΤΩΝ-ΜΑΝΙΑΤΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΜΕΘΟΔΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
 
Λ 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 
ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗ 
ΛΑΧΑΝΑ 
ΛΕΩΝΙΔΑ 
ΛΙΑΠΤΣΗ 
ΛΙΑΤΣΟΥ 
ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΛΟΧΑΓΟΥ ΜΗΝΗ 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 
ΛΥΣΙΑ 
 
Μ 
Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ 
Μ. ΑΣΙΑΣ 
Μ. ΕΔ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 
ΜΑΔΥΤΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΜΑΤΖΑΡΟΥ 
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΜΕΝ.  ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗ 
ΜΕΤΣΟΥ 
ΜΗΤΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΑΟΥΛΗ 
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 
ΜΙΝΩΑ 
ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 
ΜΟΥΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝ. 
ΜΠΑΦΡΑΣ 
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 
ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗ 
ΜΠΟΣΚΟΥ 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 



 338

ΜΠΡΑΤΑΚΗ 
 
Ν 
Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 
ΝΙΚ. ΣΚΟΡΔΗ 
ΝΙΚΗΣ 
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 
 
Ο  
ΟΔΗΣΣΟΥ 
ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 
ΟΜΗΡΟΥ 
ΟΡΓΑΝΤΖΗ ΑΘ. 
 
Π 
Π. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ 
Π. ΜΕΛΑ 
Π. ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ 
Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
ΠΑΪΚΟΥ 
ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Μ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 
ΠΑΠΑΤΖΑΝΕΤΑ 
ΠΑΠΑΦΗ 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ 
ΠΑΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 
ΠΕΡΙΚΛΕΩΣ 
ΠΕΡΣΙΔΗ 
ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΓΓΑ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ 
ΠΙΚΠΑ 
ΠΙΝΔΑΡΟΥ 
ΠΙΝΔΟΥ 
ΠΙΣΤΟΛΑΚΗ 
ΠΛΑΚΑΤΟΥΡΑ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 
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ΠΥΘΑΓΟΡΑ 
ΠΥΡΓΟΥ 
 
Ρ 
ΡΑΛΛΗ ΜΙΧ. 
ΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡ. 
 
Σ 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΣΑΜΟΥ 
ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 
ΣΒΟΡΩΝΟΥ 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΑΓΛ. 
ΣΕΦΕΡΗ  
ΣΚΡΑ 
ΣΟΥΜΕΛΑ 
ΣΟΥΜΠΑΣΗ 
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 
ΣΟΦΟΥΛΗ 
ΣΠΑΡΤΙΑΤΟΥ 
ΣΤ. ΠΕΡΔΙΚΑ 
ΣΤΑΔΙΟΥ  
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 
ΣΤΕΡΓΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ 
ΣΤΟΪΔΗ ΔΗΜ. 
ΣΤΡ. ΟΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 
ΣΤΡΑΝΤΖΗΣ 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
 
Τ 
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ 
ΤΑΓΜΑΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 
ΤΑΓΜΑΤ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΑΓΜΑΤ. ΠΑΣΤΡΑ 
ΤΕΡΣΕΤΗ-ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ 
ΤΖΑΒΕΛΑ 
ΤΗΜΕΝΙΔΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 
ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. 
ΤΡΙΤΣΚΟΥ 
ΤΣΑΚΜΑΚΗ 
ΤΣΑΛΔΑΡΗ 
ΤΣΑΜΑΛΔΟΥΔΗ 
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ 
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Υ 
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 
 
Φ 
Φ. ΚΤΕΝΙΔΗ 
ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
ΦΕΙΔΙΑ 
ΦΙΛΙΠΠ/ΠΟΛΕΩΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΦΙΛΩΤΑ 
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 
 
Χ 
ΧΑΛΔΙΑΣ 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
ΧΡ. ΤΣΑΝΙΔΗ 
ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΟΥ 
 
Ψ 
ΨΑΡΩΝ 
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ΟΔΟΙ ΟΝΟΜΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
 
14ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 
ΑΜΑΣΕΙΑΣ 
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
ΙΩΝΙΑΣ 
ΚΑΥΚΑΣΟΥ 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 
Μ. ΑΣΙΑΣ 
ΜΠΑΦΡΑΣ 
ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ 
ΣΟΥΜΕΛΑ 
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 
ΧΑΛΔΙΑΣ 
 
 
ΟΔΟΙ ΟΝΟΜΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΠΟΣ 
 
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 
ΠΙΝΔΟΥ 
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ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
 
Ηλίας Βενέζης, Αιολική Γη, Εστία 
 
Ηλίας Βενέζης, Γαλήνη, Εστία 
 
Ηλίας Βενέζης, Το νούμερο 31328, Εστία 
 
Άλκη Ζέη, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, Κέδρος 
 
Μαρία Ιορδανίδου, Λωξάντρα, Εστία 
 
Αυγή Παπάκου Λάγου, Μην κλαις μικρούλα μου, Ε. Μόκας Μορφωτική  
 
Ηρώ Παπαμόσχου, Το πέτρινο σπίτι, Πατάκης 
 
Σούλα Ροδοπούλου, Το σύνθημα «σαράντα κόσκινα», Ε. Μόκας 
Μορφωτική 
 
Ζωρζ Σαρή, Όταν ο ήλιος, Κέδρος 
 
Χάρης Σακελλαρίου, Το κανόνι, Ελληνικά Γράμματα 
 
Χρήστος Σπανομανώλης, Αιχμάλωτοι των Τούρκων, Εστία 
 
Διδώ Σωτηρίου, Οι νεκροί περιμένουν, Κέδρος 
 
Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα, Κέδρος 
 
Διδώ Σωτηρίου, Μέσα στις φλόγες, Κέδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 343

 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΥΧΑΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες και θέλω να μου πεις αν ξέρεις ή 
αν μπορείς να σχετίσεις τις φωτογραφίες με κάποια γεγονότα που έχετε κάνει πού 
ξέρεις. 
Μ: Και άμα δε θυμάμαι; 
Σ: Άμα δε θυμάσαι δεν πειράζει, δε βάζουμε βαθμό εδώ. Λοιπόν εδώ τι 

βλέπεις καταρχήν; 
Μ: Ανθρώπους. 
Σ: Τι φοράνε αυτοί οι άνθρωποι; 
Μ: Ράσα. 
Σ: Ράσα φοράνε; Τι φοράνε στα κεφάλια τους; 
Μ: Μαντήλια άσπρα. 
Σ: Και ποιοι φοράνε συνήθως τέτοια; Σε ποιες περιοχές; 
Μ: Στην Αίγυπτο. 
Σ: Στην Ανατολή γενικά. Λοιπόν εδώ πέρα τι βλέπεις; 
Μ: Την ελληνική σημαία. 
Σ: Πού μπορεί να είναι; Πού υπήρχε ελληνική σημαία εκεί πέρα, για ποιο 

γεγονός; 
Μ: Για την επανάσταση. 
Σ: Ποια επανάσταση; 
Μ: Ε… δε μπορώ να θυμηθώ. 
Σ: Δε μπορείς να θυμηθείς, εντάξει. Εδώ είναι η δεύτερη φωτογραφία. Τι 

βλέπεις; Τι σου θυμίζει; 
Μ: Βλέπω ένα λιμάνι…α που ήτανε … μετανάστες ήτανε. 
Σ: Μετανάστες; Πως αλλιώς μπορεί… Τι άλλο μπορεί να ήτανε; 
Μ: Οι Τούρκοι που τους είχαν διώξει από την πόλη τους, που τους είχαν κάνει 

πόλεμο και ήρθαν εδώ(;) 
Σ: Τι πόλεμο είχαν κάνει; 
Μ: Με τους Έλληνες πολέμησαν. 
Σ: Οι Τούρκοι πότε; 
Μ: Το 1822. 
Σ: Το 1822 έγινε; 
Μ: Το ’24; 
Σ: Και τι είχε γίνει τότε, μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο είχαν πολεμήσει; 
Μ: Ε να πάρουν την πόλη! 
Σ: Ποια πόλη; 
Μ: Μμμ (…) τη…. 
Σ: Για πες αυτό που ήθελες να πεις. 
Μ: Τη Σμύρνη; 
Σ: Εκείνη την πόλη είχαν πολεμήσει να την πάρουν οι Έλληνες από τους 

Τούρκους ή οι Τούρκοι από τους Έλληνες; 
Μ: Οι Έλληνες από τους Τούρκους. 
Σ: Ναι. Μήπως θυμάσαι και για ποιο λόγο την είχανε πάρει; 
Μ: Οι Τούρκοι; 
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Σ: Οι Έλληνες. 
Μ: Μμ… Γιατί δεν είχαν που να ζήσουν, ήταν μετανάστες. Εμ… έκαναν 

επανάσταση, έκαναν επανάσταση και την πήραν. 
Σ: Εντάξει, ας δούμε την επόμενη. Και γιατί δεν είχαν που να ζήσουν δηλαδή; 
Μ: Τους έδιωξαν από τα σπίτια τους. 
Σ: Ποιοι; 
Μ: Οι Τούρκοι. 
Σ: Πρώτα τους έδιωξαν οι Τούρκοι από τα σπίτια τους και μετά πήγαν να 

πάρουν τη Σμύρνη; 
Μ: Ναι κάπως έτσι. 
Σ: Κάπως έτσι. Για να δούμε εδώ. 
Μ: Σπίτια που καίγονται.  
Σ: Πού αλλού έχεις δει τέτοια να μιλάνε για σπίτια που καίγονται; 
Μ: (…) 
Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια πόλη που κάηκε; 
Μ: (…)Όχι. 
Σ: Όχι. Αυτή εδώ τη φωτογραφία που δείχνει ένα καράβι μπροστά και πίσω η 

πόλη να καίγεται; 
Μ: Αυτό είναι το καράβι;  
Σ: Ναι.  
Μ: Και αυτή η πόλη; 
Σ: Ναι. Μήπως θυμάσαι πού έφευγαν με καράβια και ποια πόλη καιγόταν; 

Μήπως έχεις ακούσει τίποτα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι. Μήπως μπορείς να σκεφτείς σε σχέση με όλα αυτά που είπαμε πριν 

για τη Σμύρνη; Μετά τη Σμύρνη… 
Μ: Το καράβι έφευγε ή ερχόταν;  
Σ: (…) 
Μ: Οι Τούρκοι είχαν κάψει την πόλη και έφευγαν. 
Σ: Ποιοι έφευγαν; 
Μ: Οι Έλληνες. 
Σ: Δηλαδή δεν την κατείχαν οι Έλληνες τη Σμύρνη; 
Μ: Όχι. 
Σ: Τώρα αυτή η φωτογραφία ελπίζω να σου είναι γνωστή. Τι σου θυμίζει; 
Μ: Τους Έλληνες να ανεβαίνουν στο βουνό να πολεμήσουν με τους Ιταλούς. 
Σ: Και αυτές εδώ οι κυρίες τι κάνουν; 
Μ: Τους πάνε τρόφιμα και εφόδια. 
Σ: Από που το ξέρεις αυτό ότι τους κουβαλούσαν οι κυρίες τρόφιμα και 

εφόδια;  
Μ: Από την ιστορία. 
Σ: Σας το λένε στην ιστορία κάνετε τραγούδια, ποιήματα; 
Μ: Ναι κάπως έτσι. Με που έπεσαν από τον γκρεμό κάτι κορίτσια. 
Σ: Αυτές ήτανε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Ποιες ήτανε εκείνες; 
Μ: (…) 
Σ: Είχαν σχέση αυτές με τους Ιταλούς, με τους Γερμανούς; 
Μ: Με τους Γερμανούς. 
Σ: Με τους Γερμανούς είχαν σχέση; Από τους Γερμανούς έτρεχαν να 

γλιτώσουνε; 
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Μ: Όχι από τους Τούρκους. 
Σ: Αυτές ποιες ήτανε που πήγαιναν τα πολεμοφόδια επάνω; 
Μ: Γυναίκες. 
Σ: Εντάξει. Λοιπόν αυτή εδώ η φωτογραφία; 
Μ: Άντρες που είναι στο βουνό και πολεμάνε. 
Σ: Μήπως μπορείς να θυμηθείς πού έχεις ακούσει για Έλληνες που 

πολεμάνε στα χιόνια; 
Μ: (…) 
Σ: Ποιους μπορεί να πολεμάνε; Και από πού το κατάλαβες ότι είναι Έλληνες; 
Μ: Γιατί οι Έλληνες ήτανε πάνω στο βουνό και πολεμούσανε με τους Ιταλούς. 
Σ: Και για ποιο λόγο πολεμούσανε; 
Μ: Γιατί οι Ιταλοί ήθελαν να πάρουν την Ελλάδα και είπανε όχι και 

πολέμησαν. 
Σ: Και πού πολεμούσανε; Θυμάσαι πού πολεμούσανε; 
Μ: (…) 
Σ: Δε θυμάσαι. 
Μ: Σε ένα βουνό.  
Σ: Και πού ήτανε αυτό το βουνό; 
Μ: (…) 
Σ: Δε θυμάσαι για να δούμε αυτή τη φωτογραφία. Τι δείχνει αυτή η 

φωτογραφία; 
Μ: Κάποιος πού είναι πάνω στο άλογο και οι άλλοι με συνθήματα. 
Σ: Και πού είναι;  
Μ: Έχει τη σημαία. Ποια σημαία είναι αυτή η ελληνική;  
Σ: Ναι και αυτή είναι ελληνική σημαία, είναι πιο παλιά. 
Μ: Μήπως έχει σχέση με τις εικόνες που είδαμε πριν; Αυτοί είναι Ιταλοί ή 

Έλληνες; 
Σ: Ιταλοί που πηγαίνουν με ελληνικές σημαίες; 
Μ: Αυτοί είναι Έλληνες. 
Σ: Τι μπορεί να δείχνει; Ο κόσμος είναι χαρούμενος είναι λυπημένος; Τι είναι; 
Μ: Χαρούμενος. 
Σ: Γιατί μπορεί να είναι χαρούμενος; 
Μ: Επειδή οι Έλληνες νίκησαν τους Ιταλούς. 
Σ: Τους νικήσαν οι Έλληνες; 
Μ: Ναι.  
Σ: Θυμάσαι μήπως όταν νικήσαν οι Έλληνες τους Ιταλούς κάποια μεγάλη 

νίκη που είχανε; Στα βουνά. Τι είχανε κάνει τότε; Τι είχανε πάρει τι είχαν 
κερδίσει; 

Μ: Την Πόλη. 
Σ: Ποια πόλη; Αυτή η πόλη που ήτανε; Ήτανε στην Ελλάδα; 
Μ: Στην Ελλάδα. 
Σ: Δεν ήτανε σε άλλη χώρα; 
Μ: Ήτανε. Μμμ περίμενε. 
Σ: Σε ποια χώρα πολέμησαν οι Έλληνες τους Ιταλούς; Μόνο στην Ελλάδα; 
Μ: Τσου. 
Σ: Που αλλού; Δε σου έρχεται ε; 
Μ: Τσου. 
Σ: Λοιπόν ας δούμε την τελευταία φωτογραφία την όγδοη. Μήπως σου λένε 

τίποτα αυτές οι εικόνες μήπως τις έχεις ξαναδεί σε κανένα βιβλίο; 
Μ: Εδώ είναι στην Ιταλία, στο βουνό επάνω. 
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Σ: Ποιο βουνό;  
Μ: (…) 
Σ: Ποιος είναι αυτός; Για δες και τη λεζάντα. 
Μ: Ο Μουσολίνι και αυτοί είναι οι Ιταλοί. Και φεύγουνε. 
Σ: Από πού φεύγουνε; 
Μ: Από το βουνό. 
Σ: Ποιο βουνό; 
Μ: Δεν το θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι το βουνό ε; Δεν πειράζει. Εντάξει. Από ότι κατάλαβες μιλάμε 

για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και για τον πόλεμο του ’40. 
Μ: Ναι της Σμύρνης την «Μικρασιατική Καταστροφή» το 1922. 
Σ: Εντάξει. Τώρα θα σου δώσω ένα χάρτη της πόλης μας.  
Μ: Ναι 
Σ: Και θέλω πάνω στο χάρτη να μου σημειώσεις περίπου ποιες οδούς 

περνάς ας πούμε. 
Μ: Πού πάω βόλτα έτσι; 
Σ: Ναι κάθε μέρα. Λοιπόν, εδώ είναι το σχολείο σου, εδώ είναι η γειτονιά σου, 

εδώ είναι η πλατεία Γκόνου Γιώτα, η Μάγγου, εδώ πέρα είναι ο 
πεζόδρομος, η Βενιζέλου… 

Μ: Στον πεζόδρομο. 
Σ: Στον πεζόδρομο πας βόλτα, ας κυκλώσουμε τον πεζόδρομο.  
Μ: Την πλατεία τη Μάγγου πάμε βόλτα, να σημειώσουμε εδώ πέρα.  
Σ: Αλλού από που περνάς κάθε μέρα για να πας στο σχολείο σου; 
Μ: Ή από το σχολείο μου για να πάω; 
Σ: Ναι εδώ είναι το σχολείο σου. 
Μ: Από εδώ από την Παπαδοπούλου.  
Σ: Συγγνώμη.  
Μ: Δεν πειράζει. 
Σ: Να κυκλώσω εδώ πέρα; Ας κυκλώσω εδώ πέρα. Λοιπόν σε αυτές εδώ τις 

περιοχές… 
Μ: Στάσου πάω και αλλού. 
Σ: Πού;  
Μ: Και στο πνευματικό κέντρο. Στα βιβλία. 
Σ: Κάπου εδώ, δηλαδή. Μητριάδου…αστυνομία, εδώ πέρα κάπου. Λοιπόν σε 

αυτές τις περιοχές από όπου που περνάς κάθε μέρα ή γενικά σε όλη την 
πόλη έχεις προσέξει κάποιο μνημείο, κάποιο άγαλμα, κάποια πλατεία, 
κάποιο δρόμο. 

Μ: Εδώ υπάρχει… έχει πολλά άγαλμα (Πλατεία Γκόνου Γιώτα). 
Σ: Αυτά σχετίζονται με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ή με το αλβανικό 

έπος; 
Μ: Με το αλβανικό έπος. 
Σ: Από τότε είναι; Πού νικήσαμε τους Ιταλούς; 
Μ: Πού πήραμε τα Γιαννιτσά. 
Σ: Από τους Ιταλούς τα πήραμε τα Γιαννιτσά; 
Μ: Όχι από τους Τούρκους. 
Σ: Εντάξει κάτσε κάτω. Άρα σχετίζεται ή όχι; 
Μ: Σχετίζεται. 
Σ: Με ποιο; 
Μ: Με τους Ιταλούς. 
Σ: Με τους Ιταλούς σχετίζεται; 



 347

Μ: Όχι. 
Σ: Άρα με ποίους σχετίζεται; 
Μ: Με τους Τούρκους. 
Σ: Άρα να το βάλω; 
Μ: Ναι.  
Σ: Αφού μιλάμε για το αλβανικό έπος και τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Μ: Α για αυτό δε μιλήσαμε; Α για αυτό δε μιλήσαμε ε;  
Σ: Στα μαθήματα της ιστορίας. Λοιπόν κάποιο άλλο άγαλμα, κάποια πλατεία; 
Μ: Πού πάμε στη Θεσσαλονίκη εκείνο το Μαύρο Άγαλμα; 
Σ: Εκείνο εκεί σχετίζεται; 
Μ: Με το αλβανικό έπος; 
Σ: Ρωτάω, εσένα ρωτάω, άμα είναι να πω εγώ, εγώ ξέρω. 
Μ: Όχι δε σχετίζεται. 
Σ: Δε σχετίζεται. Δεν ξέρεις κάποιο άλλο που να είναι για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» με τη Σμύρνη; Κάποια οδός η οποία να έχει ονομαστεί από 
κάποια περιοχή; 

Μ: Όχι.  
Σ: Όχι. Λοιπόν δεν έχεις προσέξει τίποτα. Κάποιο άγαλμα ας πούμε δεν έχεις 

δει για τους Πόντιους και τα λοιπά; 
Μ: Όχι.  
Σ: Δηλαδή δε σε απασχολεί να μάθεις για τα αγάλματα και τις οδούς που 

βλέπεις στο δρόμο; 
Μ: Όχι… δεν έτυχε. 
Σ: Λοιπόν τώρα θα σου δώσω μια λίστα με όλες τις οδούς των Γιαννιτσών.  
Μ: Ναι. 
Σ: θέλω να τις διαβάσεις έτσι στα γρήγορα, μην δίνεις πολύ χρόνο και 

σκέφτεσαι με τις ώρες.  
Μ: Ναι. 
Σ: Και άμα βλέπεις κάποια οδό η οποία να σχετίζεται είτε με τον πόλεμο του 

’40 είτε με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» να μου το λες. 
Μ: Ναι. Αυτό εδώ πάνω τι είναι; 
Σ: Αυτοί είναι οδοί που έχουν ονομαστεί από κάποιες ημερομηνίες. 
Μ: Αυτό 19 Μαΐου. 
Σ: Τι έγινε 19 Μαΐου. 
Μ: Εμ για τη Σμύρνη μιλάμε ή για τους Ιταλούς 
Σ: Και για τα δύο. Ποιο εσένα σου κάνει ότι έγινε; 
Μ: Για τη Σμύρνη. 
Σ: Τι έγινε τότε; 
Μ: Η καταστροφή της Σμύρνης, η «Μικρασιατική Καταστροφή», το 1922. 
Σ: 19 Μαΐου έγινε; 
Μ: Όχι 20 Οκτωβρίου έγινε. 
Σ: Όταν εγώ σου λέω 19 Μαΐου έγινε; Λέω γιατί θέλω ένα ναι ή ένα όχι, όχι 

γιατί είναι λάθος αυτό που λες.  
Μ: Α ναι.  
Σ: Εντάξει, να ξέρεις δηλαδή όταν σε ρωτάω ναι ή όχι γιατί εγώ πρέπει να 

σημειώσω τι είπες. Δεν είναι επειδή λες λάθος και θέλω να σε διορθώσω, 
δε λες μάθημα. Απλά θέλω να ξέρω τι…τι εννοείς. Άλλο; 

Μ: Μμ μπορώ να πω και από εδώ; 
Σ: Ναι από παντού. Να έχει σελίδες εδώ να δεις. 
Μ: Από εδώ δε βρίσκω τίποτα μόνο αυτό. 
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Σ: Εντάξει να αλλάξουμε σελίδα τότε. 
Μ: Αυτό το βήτα τι είναι; 
Σ: Εδώ είναι με αλφαβητική σειρά και σου δείχνω το γράμμα που αρχίζει η 

κάθε μια. Δε σημαίνει τίποτα το βήτα. 
Μ: Δε βρήκα τίποτα.  
Σ: Δε βρήκες τίποτα από εδώ; 
Μ: Σε όλα έχει ή σε μερικά; 
Σ: Δε μπορώ να σου πω σε όλα πόσα έχει. Αλλά περίπου η κάθε σελίδα έχει 

και από ένα. 
Μ: Όλες οι σελίδες; 
Σ: Ε μερικές δεν έχουν καθόλου. Δεν είναι ανάγκη να πεις άμα δε βρεις. 
Μ: Ε άμα δεν τα θυμάμαι γιατί δεν έχουμε κάνει τέτοια στο σχολείο; 
Σ: Δεν πειράζει ότι ξέρεις θα λες. Δε βαθμολογώ εγώ τι έχεις κάνει στο 

σχολείο ή όχι. 
Μ: Ζαλόγγου. 
Σ: Ζαλόγγου γιατί; Από ποιο γεγονός από τα δύο, που λέμε εμείς τώρα; 
Μ: Από τη Σμύρνη.  
Σ: Τι έγινε εκεί; 
Μ: (…)Οι γυναίκες. 
Σ: Εκεί έπεσαν οι γυναίκες; 
Μ: Όχι. 
Σ: Καλέ θέλω να μου λες τι πιστεύεις όχι τι…Δε μου λες μάθημα. Τι σχέση 

έχει το Ζάλογγο; 
Μ: Οι γυναίκες χόρεψαν το χορό του Ζαλόγγου. 
Σ: Και έπεσαν από το γκρεμό; 
Μ: Ναι.  
Σ: Και πού έγινε αυτό; 
Μ: Στη Σμύρνη. 
Σ: Στη Σμύρνη έγινε; Για να μην τους πιάσουν οι Τούρκοι; Εντάξει. 
Μ: Ναι. 
Σ: Για να δούμε εδώ. 
Μ: Παλαιολόγου; 
Σ: Τι σχέση έχει η Παλαιολόγου; 
Μ: Ο Γιώργος Παλαιολόγος. 
Σ: Και τι ήταν αυτός; 
Μ: Αυτοκράτορας. 
Σ: Και με ποιο γεγονός έχει σχέση; 
Μ: Με την Ιταλία. Ήταν αυτοκράτορας των Ελλήνων τότε. 
Σ: Ναι. Συνέχισε. 
Μ: Αυτό ήταν; 
Σ: Συνέχισε και θα σου πω αφού τελειώσουμε. 
Μ: Του Γκόνου Γιώτα, η πλατεία Μάγγου. 
Σ: Ναι αλλά είπαμε πριν ότι δεν έχει σχέση με αυτά τα δύο γεγονότα. Τι 

σχέση έχει; 
Μ: Με τη Σμύρνη. 
Σ: Τι σχέση έχει με τη Σμύρνη ας πούμε τι έγινε εκεί; 
Μ: Ε πήγαν να πολεμήσουν, από εδώ πήγαν και σκοτώθηκαν, για βοήθεια. 
Σ: Και ο καπετάνιος Γκόνος Γιώτας πήγε εκεί για να βοηθήσει; 
Μ: Όχι στην Ιταλία ήτανε. 
Σ: Και τότε τι σχέση είχε; 
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Μ: Ε μερικοί Έλληνες πήγαν εκεί όχι ο Γκόνος Γιώτας. 
Σ: Α αυτός είχε πάει στην Ιταλία να βοηθήσει ε; 
Μ: Ναι.  
Σ: Εντάξει για συνέχισε. Μήπως βλέπεις καμία περιοχή η οποία να υπήρχε 

στην Ασία και να ήρθαν από εκεί πέρα άνθρωποι; 
Μ: Καραϊσκάκη. 
Σ: Ο Καραϊσκάκης τι σχέση έχει. 
Μ: Με τους Τούρκους. 
Σ: Ε τι σχέση είχε με τους Τούρκους; Εμείς λέμε για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» και για το έπος του ’40. 
Μ: Α…Δε βρήκα τίποτα. Κορυτσάς. 
Σ: Τι σχέση έχει η Κορυτσά με ποιο από τα δύο; 
Μ: Τους Τούρκους. Γέλια 
Σ: Καλά ότι θέλεις λες; 
Μ: Αφού την Κορυτσά πήρανε οι Έλληνες. 
Σ: Πότε την Κορυτσά πήρανε οι Έλληνες; 
Μ: Το 1821. 
Σ: Πού είναι η Κορυτσά; 
Μ: Στην Τρίπολη. 
Σ: Εντάξει συνέχισε. Θυμάσαι ότι την πήρανε οι Έλληνες την Κορυτσά όμως; 
Μ: Ναι. Πρώτα την είχανε οι Τούρκοι μετά πολέμησαν και την πήρανε και μετά 

πολέμησαν οι Τούρκοι και την πήρανε. 
Σ: Με ποιος πολέμησαν και την πήρανε; 
Μ: Με τους Τούρκους. 
Σ: Εντάξει συνέχισε. 
Μ:Άμα τα λέω λάθος πες μου. 
Σ: Θα σου πω στο τέλος. Τώρα θέλω να δω τι ξέρεις εσύ. Έτσι και αλλιώς δε 

σε βαθμολογώ, δε θα σου βάλω βαθμό στον έλεγχο. 
Μ: Μπότσαρης. Αλλά αυτός δεν έχει σχέση ούτε με την Ιταλία. Μητροπόλεως. 
Σ: Τι είναι η Μητροπόλεως; 
Μ: Η Μητρόπολη εδώ πέρα. 
Σ: Ναι και; 
Μ: Τα Γιαννιτσά τα είχανε πάρει οι Τούρκοι. 
Σ: Ναι. 
Μ: Μετά οι Έλληνες τα πήρανε τα Γιαννιτσά. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και μετά Τούρκοι είχανε και τη Θεσσαλονίκη. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και μετά οι Έλληνες πήγαν να πάρουνε και τη Θεσσαλονίκη και τη 

κερδίσανε. Και ο αυτοκράτορας των Τούρκων αυτοκτόνησε. Και έφτιαξαν 
τη Μητρόπολη. Οι Τούρκοι όμως την έφτιαξαν τη Μητρόπολη. 

Σ: Γιατί; 
Μ: Γιατί μερικοί ήτανε Χριστιανοί άνθρωποι και την έφτιαξαν, από τους 

Τούρκους που ήτανε σκλάβοι. 
Σ: Εντάξει. Και με ποιο από τα δύο γεγονότα το συσχετίζεις; 
Μ: Δεν έχω και πολλές απόψεις. 
Σ: Εντάξει. 
Μ: Οδυσσέας Ελύτης. 
Σ: Τι έχει σχέση ο Οδυσσέας Ελύτης; Με ποιο από τα δύο γεγονότα;  
Μ: Ήτανε ποιητής. 
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Σ: Αναφέρθηκε σε κάποιο από τα δύο γεγονότα; 
Μ: Στη Σμύρνη. Έγραψε ένα ποίημα για τη Σμύρνη. 
Σ: Ποιο ποίημα το θυμάσαι; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι εντάξει συνέχισε. Τι έλεγε το ποίημα το θυμάσαι; 
Μ: Όχι. 
Σ: Έλεγε για τη Σμύρνη που καιγότανε; Για το πόσο όμορφη ήτανε παλιά; 
Μ: Ναι.  
Σ: Για αυτό; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εντάξει. Και πού το διάβασες το ποίημα στο μάθημα;  
Μ: Ναι το είχε εκεί σε μια σελίδα. 
Σ: Εντάξει. 
Μ: Πάικου. 
Σ: Ναι.  
Μ: Πολέμησαν εκεί πέρα. 
Σ: Ποιοι; 
Μ: Οι Έλληνες με τους Ιταλούς;  
Σ: Όχι; 
Μ: Ναι μπορεί και όχι μπορεί και ναι. Πίνδου. 
Σ: Για πες για την Πίνδου. 
Μ: Εδώ πολέμησαν οι Έλληνες. 
Σ: Με ποιους; 
Μ: Με τους Ιτα… Με τους… 
Σ: Για πες…πες. 
Μ: Εδώ πολέμησαν με τους Ιταλούς. 
Σ: Ναι 
Μ: Σάμος. Η Σάμου; 
Σ: Με ποιο έχει σχέση;  
Μ: (…) 
Σ: Για πες κάποια άλλη οδό; 
Μ: Εδώ έχει; 
Σ: Εσένα ρωτάω. 
Μ: Υψηλάντης. Αλέξανδρος Υψηλάντης. 
Σ: Για πες. 
Μ: Ήτανε ο  Αλέξανδρος Υψηλάντης…ήτανε… 
Σ: Είχε σχέση με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» είχε σχέση με το ’40; 
Μ: Είχε σχέση με το ’40. 
Σ: Τι ήτανε; 
Μ: Ήτανε… 
Σ: Σίγουρα είχε σχέση με το ’40 ή από αλλού τον ξέρεις; 
Μ: Μπορεί και να είχε. 
Σ: Ε δε θα μου λες όποιον ξέρεις. 
Μ: Ε… Δε βρήκα τίποτα. 
Σ: Εντάξει λοιπόν. Θέλω να σε ρωτήσω από που έχεις ακούσει για αυτά τα 

γεγονότα; 
Μ: Από την ιστορία. 
Σ: Από την τηλεόραση από πουθενά αλλού; 
Μ: Από τη γιαγιά μου τον παππού μου. 
Σ: Τι σου έχουν πει η γιαγιά σου και ο παππούς σου; 
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Μ: Για τη Σμύρνη, τη «Μικρασιατική Καταστροφή», για τον πόλεμο με τους 
Ιταλούς. Ο παππούς μου, μου έλεγε ιστορίες για τους Ιταλούς αλλά 
πέθανε. Έχουν και ένα άγαλμα που πέθανε ο αδερφός του. 

Σ: Άγαλμα, που πέθανε ο αδερφός του; 
Μ: Δεν τον έχουν άγαλμα. 
Σ: Πού πέθανε ο αδερφός του; 
Μ: Στην Ιταλία, με τους Ιταλούς στο βουνό αλλά δε θυμάμαι που ήταν. 
Σ: Ναι; Και τι ιστορίες σου λένε η γιαγιά σου και ο παππούς σου για τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή»; 
Μ: Που έκαιγαν … 
Σ: Τα σπίτια. 
Μ: Που έκαιγαν τα σπίτια, που έφευγαν. Που…Που έγιναν μετανάστες και 

πήγαν σε άλλες χώρες. Που έκατσαν εκεί. 
Σ: Τα έζησαν αυτά οι παππούδες σου ή; 
Μ: Η γιαγιά μου τα έζησε. 
Σ: Δηλαδή μόνο για αυτά λέει, δε λέει για το πως περνούσαν εκεί;  
Μ: Ε καλά περνούσαν μου είπε ήταν ωραία, αλλά μετά ήρθαν οι Τούρκοι… 
Σ: Και τους διώξανε; 
Μ: Μαύρο σκοτάδι. 
Σ: Δηλαδή οι παππούδες σου και οι γιαγιάδες σου κατάγονται από τους 

πρόσφυγες; 
Μ: Ναι.  
Σ: Μήπως έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο κάτι σχετικό;  
Μ: Τσου. 
Σ: Μήπως έχεις ακούσει από την τηλεόραση κάτι σε κάποιο ντοκιμαντέρ, σε 

κάποιο τραγούδι; 
Μ: Όχι δεν βλέπω και πολύ τηλεόραση. 
Σ: Δε βλέπεις. Σε κανένα σύλλογο ή χορευτικό είσαι μέλος; 
Μ: Όχι. 
Σ: Στη δημοτική βιβλιοθήκη πας καθόλου; 
Μ: Μερικές φορές με τους φίλους μου. 
Σ: Εντάξει τώρα θα σου δώσω αυτόν τον κατάλογο και θέλω να μου πεις αν 

έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά τα βιβλία. 
Μ: Και άμα δω; 
Σ: Και άμα; 
Μ: Και άμα δω; 
Σ: Να μου πεις ποιο έχεις διαβάσει. 
Μ: Δεν έχω διαβάσει τέτοια βιβλία ποτέ. 
Σ: Διάβασε μόνο τους τίτλους τότε και αν έχεις διαβάσει κάποιο πες μου. 
Μ: Μμ έχει και εδώ; Ούτε από εδώ. 
 

Συνέντευξη δεύτερη 
Σ: Λοιπόν θα σου δείξω μερικές φωτογραφίες και θέλω να μου πεις πότε 

έγιναν. 
Μ: Από πότε ποια χρονιά; 
Σ: Ναι, από ποιο γεγονός είναι.  
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Δε μπορείς να ξεχωρίσεις ας πούμε από κάτι; Από τις φορεσιές; Από τις 

εικόνες; 
Μ: Μπορεί να μην το κάναμε αυτό το μάθημα για αυτό. 
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Σ: Δεν το έχετε κάνει; Πως όχι; Από αλλού από τις φωτογραφίες και τα λοιπά; 
Μ: Όχι. 
Σ: Αυτή ήταν η πρώτη φωτογραφία. Τώρα η δεύτερη φωτογραφία. 
Μ: Από ποια χρονιά να πω; 
Σ: Ποιο γεγονός σου θυμίζει εσένα; 
Μ: Πρώτη φορά τις βλέπω. 
Σ: Δε θυμάσαι…όχι σχετικά πες μου. Δεν έχεις δει άλλες φωτογραφίες 

σχετικές; Αυτοί ας πούμε είναι πρόσφυγες, κάπου πάνε. 
Μ: Ναι έχω δει. 
Σ: Από ποιο γεγονός; 
Μ: Που έφυγαν από τη Μικρά Ασία και τον Εύξεινο Πόντο και πήγαν στην 

πατρίδα ε στην Ελλάδα. 
Σ: Ναι; Αυτή εδώ;  
Μ: Αυτή…ε δεν μπορώ να θυμηθώ. 
Σ: Ούτε αυτή σου λέει κάτι; Η τέταρτη; 
Μ: Αυτή μου θυμίζει… 
Σ: Τι σου θυμίζει; 
Μ: Τον Κωνσταντίνο Κανάρη. 
Σ: Όχι αυτό εδώ είναι πλοίο και αυτό εδώ είναι πόλη. 
Μ: Α δεν είναι φωτιές αυτό; 
Σ: Ναι, είναι φωτιές από την πόλη. 
Μ: Α που έβαζαν οι Τούρκοι φωτιά εκεί στη μικρά Ασία στη Σμύρνη; 
Σ: Μ.. ναι αυτό είναι. Τώρα αυτή η εικόνα δε μπορεί κάτι θα σου θυμίζει. 
Μ: Αυτή μου θυμίζει τον πόλεμο που έγινε. 
Σ: Ποιον πόλεμο; 
Μ: Το 1940 με τους Ιταλούς. 
Σ: Με τους Ιταλούς, μπράβο. Και από πού καταλαβαίνεις ότι ήτανε; 
Μ: Από τα τρόφιμα που, και οι γυναίκες που βοηθάνε. 
Σ: Μπράβο. Η έκτη φωτογραφία,  
Μ: Αυτή είναι γνωστή αλλά… 
Σ: Αλλά; 
Μ: Με τους Γερμανούς ε; 
Σ: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι με τους Γερμανούς και όχι με τους 

Ιταλούς; 
Μ: Γιατί πολεμήσαμε και με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς. 
Σ: Και αυτή τι μπορεί να είναι; 
Μ: Δεν ξέρω, δεν την έχω δει ποτέ. 
Σ: Μήπως ξέρεις άλλο γεγονός που να έγινε στον πόλεμο; 
Μ: Παρέλαση τώρα μου θυμίζει αλλά… 
Σ: Πού μπορεί να έγινε αυτή η παρέλαση; Κάπου, που μπορεί να είχε 

παρέλαση για μια νίκη στον πόλεμο; 
Μ: Δε θυμάμαι. Αυτό είναι που πολεμάνε οι Έλληνες τον Μουσολίνι νομίζω 

(γελώντας). 
Σ: Ναι η τελευταία φωτογραφία. 
Μ: Και εδώ είναι που πάνε οι Ιταλοί στην Ελλάδα. 
Σ: Και εδώ πέρα τι σημαίνει ότι κάνει στην Ιταλία, παίρνοντας την από την 

Ελλάδα; 
Μ: Παίρνει την Ιταλία κοντά από την Ελλάδα. 
Σ: Και τι προσπαθεί να κάνει; 
Μ: Να μην είναι κοντά. 
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Σ: Γιατί να μην είναι κοντά; 
Μ: Γιατί πολεμούσαν. 
Σ: Τι είχε γίνει τότε; 
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Και την Αλβανία γιατί την είχε στον χάρτη και τις άλλες χώρες δεν τις έχει; 
Μ: Γιατί και ο Αλβανός είναι κοντά. 
Σ: Μήπως είχε γίνει κάτι; 
Μ: Α εκεί στα σύνορα που παλέψανε με τους Αλβανούς. 
Σ: Και τι είχε γίνει τότε; 
Μ: Δε ξέρω. 

Σ: Εντάξει φτάνει με τις εικόνες. Λοιπόν όπως κατάλαβες το θέμα είναι η 

«Μικρασιατική Καταστροφή» και το αλβανικό έπος, αλλά θα το εκτιμούσα αν 

δεν το έλεγες στα άλλα παιδάκια. Εντάξει; Για να απαντήσουνε αυθόρμητα. 

Λοιπόν τώρα αυτός είναι ο χάρτης των Γιαννιτσών. Κάτσε να βρούμε το 

σχολείο σου. Το σχολείο σου είναι…όγδοο δημοτικό εδώ πέρα. Μπορείς να 

πάρεις το μαρκαδοράκι και να κυκλώσεις περίπου τους δρόμους, τις γειτονιές 

που κινείσαι; 

Μ: Εγώ… 
Σ: Πού κινείσαι περίπου στα Γιαννιτσά; 
Μ: Πρέπει να βρω και τα άλλα μέρη. 
Σ: Γενικά με το μαρκαδοράκι κάνε, μην περιμένεις να είναι πολύ 

συγκεκριμένα απλά εκεί που κινείσαι. 
Μ: Από εδώ, μέχρι κάπου εδώ. Αυτή ποια εκκλησία είναι; 
Σ: Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η Μητρόπολη. 
Μ: Ε στην Μητρόπολολη και μέχρι εδώ. 
Σ: Στον πεζόδρομο πας καθόλου; 
Μ: Πάω αλλά να τον βρούμε και αυτόν; 
Σ: Ναι κάτσε να τον βρούμε. Μπάφρας, Μπάφρα, Παπαφλέσσα, Στάμκου, 

λοιπόν Βενιζέλου εδώ είναι ο πεζόδρομος. 
Μ: Εδώ; 
Σ: Εδώ βρήκαμε και τον πεζόδρομο. Λοιπόν σε αυτές τις περιοχές μήπως 

ξέρεις κάποιο δρόμο κάποιο μνημείο κάποιο άγαλμα το οποίο να 
αναφέρεται σε αυτά τα γεγονότα; 

Μ: Ναι. 
Σ: Ποιο είναι αυτό; 
Μ: Το μαύρο άγαλμα νομίζω. 
Σ: Το μαύρο άγαλμα. Είσαι σίγουρος ότι αναφέρεται στο αλβανικό έπος ή στη 

«Μικρασιατική Καταστροφή»; 
Μ: Ναι. 
Σ: Άλλο; Κάποια πλατεία κάποιο δρόμο που να έχει ονομαστεί; 
Μ: Δεν ξέρω άλλο. 
Σ: Δεν αναρωτιέσαι όταν περπατάς στο δρόμο που μπορεί να αναφέρονται οι 

οδοί και τα αγάλματα; 
Μ: Όχι…δεν το σκέφτηκα… 
Σ: Δεν ξέρεις άλλο; Τώρα θα σου δείξω έναν κατάλογο με όλες τις οδούς των 

Γιαννιτσών. Ρίξε μια ματιά δε χρειάζεται να τις προσέξεις πολύ και να πεις 
αν προσέξεις κάποιον και να μου το πεις. Κάποιον δρόμο. 
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Μ: Όνομα δρόμου; 
Σ: Ναι σχετικό με αυτά τα δύο γεγονότα. 
Μ: Σχετικό μόνο με αυτά τα δύο γεγονότα; 
Σ: Ναι με το αλβανικό έπος και τη «Μικρασιατική Καταστροφή».  
Μ: (…)  
Σ: Άμα δε σου λέει τίποτα γύρνα στην άλλη σελίδα, δε χρειάζεται να το 

παιδεύεις πολύ. 
Μ: Του Γκόνου Γιώτα αλλά δε θυμάμαι. Μπορεί…Έχει κι άλλο; 
Σ: Ναι για αυτό σου λέω μην το κουράζεις πολύ άμα δε σου λέει τίποτα. 

Μήπως, ας πούμε, να σε βοηθήσω μήπως έχει κανένα τοπωνύμιο από 
αυτά τα γεγονότα; Ας πούμε από εκεί που έγιναν, από εκεί που ζούσανε, 
όλοι όσοι συμμετείχαν; Μήπως σου λέει τίποτα;  

Μ: (…) Όχι δε βρήκα τίποτα. 
Σ: Δεν είναι πολλές. Μήπως έχεις κάρτα από τη δημοτική βιβλιοθήκη; 
Μ: Τι να έχω; 
Σ: Μήπως πηγαίνεις στην δημοτική βιβλιοθήκη για να διαβάσεις βιβλία;  
Μ: Όχι.   
Σ: Όχι; Ο.Κ. . Λοιπόν μήπως έχεις κάποιο έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο 

σχετικό με αυτά τα δύο γεγονότα;  
Μ: (…) 
Σ: Έχεις ακούσει κάποια εκπομπή στην τηλεόραση; Από πού ακούς συνήθως 

για αυτά από τους δικούς σου; 
Μ: Από το σχολείο. 
Σ: Από το σχολείο δηλαδή οι γιαγιάδες, οι παππούδες σου δεν λένε για τέτοια 

πράγματα; 
Μ: Δεν τους ρωτάω.  
Σ: Δεν τους ρωτάς. Οι γιαγιάδες, οι παππούδες σου μήπως είναι από τη 

Μικρά Ασία, από τον Πόντο; 
Μ: Από τον Πόντο. 
Σ: Λοιπόν εδώ είναι μερικά βιβλία τα οποία είναι σχετικά με αυτά τα γεγονότα. 

Άμα έχεις διαβάσει κάποιο διάβασε λίγο τους τίτλους και πες μου.  
Μ: (…)  
Σ: Να έχει και πίσω βιβλία. Δεν έχεις διαβάσει κάποιο. Ας πούμε από την 

τηλεόραση από πουθενά αλλού δεν έχεις διαβάσει για αυτά τα γεγονότα 
μόνο από το σχολείο;  

Μ: (…)  
Σ: Και στο σχολείο κάθε σχολική γιορτή τα ακούς; 
Μ: Όχι από τα μαθήματα. 
Σ: Μήπως ανήκεις σε κάποιον σύλλογο; 
Μ: Όχι. 

 
Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν καταρχήν θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες και θέλω να μου 
πεις άμα αναγνωρίζεις, αν μπορείς να φανταστείς με ποιο γεγονός 
σχετίζονται. Εντάξει; 

Μ: Ναι.  
Σ: Λοιπόν. Η πρώτη φωτογραφία είναι αυτή εδώ. Μήπως μπορείς να 

φανταστείς τι είναι; Έχει ελληνικές σημαίες, έχει κόσμο στο δρόμο 
χαρούμενο, να φοράει κελεμπίες σαρίκια. Πού μπορεί να βρίσκεται; 

Μ: Στην Τουρκία; 
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Σ: Και τι μπορεί να είναι με Έλληνες στο δρόμο, με ελληνικές σημαίες; 
Κάποιο γεγονός της ιστορίας; 

Μ: Ε όχι. 
Σ: Δε σου έρχεται δηλαδή στο μυαλό ε; 
Μ: Όχι.  
Σ: Ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ τι βλέπεις; 
Μ: Καράβια, ανθρώπους. 
Σ: Τι μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να είναι; Βλέπεις ανθρώπους να 

φεύγουνε πάνω στα καράβια με τα πράγματα τους μαζί. 
Μ: Ε που οι Τούρκοι ήρθανε και έδιωξαν τους Έλληνες, και οι Έλληνες 

φύγανε από τα παράλια της Σμύρνης με καραβιά για να φύγουν στην 
Ελλάδα και στα νησιά. 

Σ: Από που ήρθανε οι Τούρκοι; 
Μ: Ε… 
Σ: Ε;  
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Εκεί που ήταν οι Έλληνες στην Τουρκία δεν υπήρχαν Τούρκοι υπήρχαν 

μόνο Έλληνες; 
Μ: Υπήρχαν, όχι. Σε εκείνο το μέρος που ήταν οι Έλληνες δεν υπήρχαν. 
Σ: Δεν υπήρχαν Τούρκοι. Εμ μήπως θυμάσαι τι έγινε τότε; 
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Τώρα θα σου δείξω την επόμενη φωτογραφία. Την τρίτη φωτογραφία. 
Μ: Εδώ είναι που πήρε η Σμύρνη φωτιά.  
Σ: Ναι. 
Μ: Που έβαλαν οι Τούρκοι στη Σμύρνη φωτιά. Στα σπίτια των ελλήνων. 
Σ: Ποιων;  
Μ: Των ελλήνων. 
Σ: Των ελλήνων. Και; 
Μ: Και οι Έλληνες αναγκάστηκαν να φύγουν, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 

να πάρουν τα πολύτιμα πράγματα που είχανε και να πάνε στο λιμάνι. 
Σ: Μπορείς να μιλάς λίγο πιο δυνατά λίγο για να ακούγεσαι στην 

ηχογράφηση; 
Μ: Ε ναι. Οι Έλληνες φύγανε από το μέρος που βάλανε τη φωτιά στα σπίτια 

τους πήραν ότι πολυτιμότερο ότι πολύτιμα πράγματα είχαν και πήγαν στο 
λιμάνι για να βρουν καράβι για να φύγουν. 

Σ: Εδώ είναι η επόμενη φωτογραφία, η οποία είναι σχεδόν ίδια. (…) είναι ίδια 
με τις προηγούμενες ε; 

Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν, τώρα θα δούμε την πέμπτη φωτογραφία. 
Μ: Εδώ βλέπω… ε που οι Έλληνες πήγαν στα αλβανικά βουνά. 
Σ: Ναι και; 
Ε και το 1900 το 1900… 
Σ: Και πότε έγινε αυτό; 
Μ: Το 1940 (;) 
Σ: Και τι κάναν στα αλβανικά βουνά; 
Μ: Πολεμούσαν με τους Ιταλούς. 
Σ: Και αυτές οι γυναίκες τι είναι; 
Μ: Έστελναν εφόδια στους άντρες. Τους βοηθούσαν. 
Σ: Το θυμάσαι αυτό με τις γυναίκες; Πού το έχεις ακούσει ξανά; 
Μ: Στην ιστορία. 
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Σ: Στην ιστορία ε; 
Μ: Ε ναι. 
Σ: Έχεις ακούσει τίποτα κανένα τραγούδι, κανένα βιβλίο, κανένα ποίημα 

σχετικό; 
Μ: Ε δε ε δε θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι ε; Ας περάσουμε στην επόμενη λοιπόν φωτογραφία. Εδώ τι 

βλέπεις; 
Μ: Ε κάποιους άντρες ε στρατιώτες νομι… ε όχι. 
Σ: Ναι.  
Μ: Στρατιώτες μάλλον που ανεβαίνουν στο βουνό. 
Σ: Να πολεμήσουν ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως μπορείς να πεις ότι είναι το 1940; Μήπως σου θυμίζει τίποτα; Ας 

πούμε ο καιρός το βουνό; Τι μπορεί να σου θυμίζει; 
Μ: Τα βουνά. 
Σ: Τα βουνά ε; Μήπως θυμάσαι τι καιρό είχε τότε; 
Μ: Ε χιόνια, δύσκολες καταστάσεις. 
Σ: Ας δούμε την επόμενη φωτογραφία, την έβδομη. Εδώ βλέπεις κάτι; 
Μ: Ναι.  
Σ: Μπορείς να σκεφτείς τι μπορεί να είναι; 
Μ: Παρέλαση; 
Σ: Ναι από την ίδια εποχή είναι. Μήπως μπορείς να σκεφτείς για ποιο 

γεγονός μπορεί να παρελαύνανε; 
Μ: Ε (…) ε για ε… 
Σ: Για να τι; 
Μ: Για να … ε. 
Σ: Είναι χαρούμενοι; Λυπημένοι; Τι;   
Μ: Χαρούμενοι. 
Σ: Γιατί; 
Μ: Γιατί απελευθερώθηκαν από τους Τούρκους ε από τους Ιταλούς. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και κάνουν παρέλαση για να τιμήσουν τους… 
Σ: Φαντάρους. 
Μ: Ναι. 
Σ: Σε ποια περιοχή είναι; Πού πολέμησαν οι Έλληνες τους Ιταλούς; 
Μ: Στην Αλβανία, στα αλβανικά βουνά. 
Σ: Και αυτοί μήπως θυμάσαι ποια πόλη πήρανε της Αλβανίας που ζούσανε 

και Έλληνες εκεί; 
Μ: Όχι  
Σ: Δε θυμάσαι ε; Όμως δε σου κάνει όμως εντύπωση ότι πολεμήσανε στην 

Αλβανία και τους συμπεριφέρονται έτσι; Σα να τους απελευθερώσανε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εντάξει τώρα θα δούμε την τελευταία εικόνα. Καλά; 
Μ: Ναι. 
Σ: Τι μπορείς να δεις εδώ; Καταρχήν είναι γελοιογραφίες έτσι; 
Μ: Ε ο Μουσολίνι είναι μέσα; 
Σ: Βλέπουμε τον Μουσολίνι να τραβάει την Ιταλία ε; Για ποιο λόγο την 

τραβάει μήπως θυμάσαι τα τι έγινε στον πόλεμο; 
Μ: Ε… 
Σ: Τι κάνανε οι Έλληνες; Νικήσανε; Χάσανε; 
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Μ:Νικήσανε. 
Σ: Νικήσανε ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Καλά. Λοιπόν όπως κατάλαβες τα γεγονότα για τα οποία θα μιλήσουμε 

είναι η «Μικρασιατική Καταστροφή» και ο πόλεμος του ’40.  
Μ: Ναι.  
Σ: Λοιπόν τώρα θα σου δώσω αυτόν τον χάρτη και θέλω να μου σημειώσεις 

με το μαρκαδοράκι πάνω στον χάρτη σε ποιες περιοχές κινείσαι. Ας πούμε 
εδώ είναι το σχολείο σου, να μου σημειώσεις ας πούμε εδώ παίζω, κάπου 
ξέρεις να κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. 

Μ: Εδώ. 
Σ: Η πλατεία. 
Μ: Ε…  
Σ: Να εδώ είναι το στρατόπεδο, εδώ είναι το 4ο δημοτικό εδώ πέρα είναι το 

ανοιχτό θέατρο εδώ πέρα είναι η εκκλησία τέτοιου Πέτρου και Παύλου, η 
Αγία Αικατερίνη, εδώ είναι η αστυνομία, ο άγιος Κωνσταντίνος… 

Μ: Ο πεζόδρομος που είναι; 
Σ: Εδώ πέρα είναι ο πεζόδρομος εδώ. Ναι. 
Μ: Αυτά.  
Σ: Εκεί κινείσαι περίπου. Μήπως έχεις προσέξει σε αυτούς τους δρόμους 

κάποια οδό κάποιο μνημείο κάποιο άγαλμα το οποίο να είναι σχετικό με 
αυτά τα δύο γεγονότα; 

Μ: Ε… 
Σ: Κάποια πλατεία ας πούμε; Τι ήθελες να πεις; 
Μ: Οδό;  
Σ: Ναι. 
Μ: Από την Τουρκία; 
Σ: Ας πούμε ναι από κάποια περιοχή που ήταν οι πρόσφυγες ας πούμε. 
Μ: Τραπεζούντος. 
Σ: Τραπεζούντος να το σημειώσουμε. Καμία πλατεία μήπως ξέρεις; Κάτι; 

Κανένα μνημείο; Κανένα άγαλμα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δεν ξέρεις ε; Λοιπόν κοίτα να δεις τι θα κάνουμε. Τώρα θα σου δώσω έναν 

κατάλογο που έχει τις οδούς των Γιαννιτσών. Θέλω άμα βρεις κάποια οδό, 
η οποία πιστεύεις ότι είναι σχετική με αυτά τα δύο γεγονότα. Ας πούμε 
κάποια τοποθεσία από τον πόλεμο του ’40, κάποια τοποθεσία από τη 
μικρά Ασία, κάποια ημερομηνία, κάποιο όνομα ίσως να μου το πεις. Καλά; 
Ευχαριστώ. Εδώ καλέ! 

Μ: Εδώ; 
Σ: Εδώ. Ε πάρε το. Απλά διάβασε τα. 
Μ: Ναι. 
Σ: Δεν περιμένω να κάτσεις να προσπαθείς με το ζόρι να θυμηθείς. Εντάξει; 
Μ: Ναι. Άμα βρω κάποιο να σας το πω; 
Σ: Ναι να μου το πεις. Βρήκες καμία; 
Μ: Αυτό Ανατολικής Ρωμυλίας. 
Σ: Πού είναι η Ανατολική Ρωμυλία; Ξέρεις; Με ποιο γεγονός σχετίζεται; 
Μ: Ε… 
Σ: Ε; Δεν ξέρεις ε; Για ποιο λόγο την είπες; Μήπως ξέρεις πού βρίσκεται; 
Μ: Την είχαμε μάθει αλλά… 
Σ: Την είχες; 
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Μ: Την είχαμε μάθει αλλά τώρα δε θυμάμαι. 
Σ: Με τη Μικρά Ασία δηλαδή τη σχετίζεις ε; 
Μ: Ναι.  
Σ: Για να δούμε μετά. Άμα θέλεις άλλαξε σελίδα άμα δε βρίσκεις καμία εδώ. 
Μ:  (…)  
Σ: Άμα δε βρίσκεις κάποια άλλαξε σελίδα δεν είναι ανάγκη να προσπαθείς με 

το ζόρι να θυμηθείς. 
Μ: Εύξεινος Πόντος. 
Σ: Ναι. Τι είναι ο Εύξεινος Πόντος; Ξέρεις; 
Μ: Εκεί που ζούσαν οι Πόντιοι. 
Σ: Ναι. 
Μ: Στην Τουρκία. 
Σ: Ναι για συνέχισε. 
Μ: Αυτό Ζαλόγγου. 
Σ: Το Ζαλόγγου γιατί το λες; 
Μ: Ε… 
Σ: Είναι σχετικό με αυτά τα δύο γεγονότα; 
Μ: Ένας χορός είναι; 
Σ: Ναι. Ένας χορός είναι αλλά θυμάσαι πότε τον χόρεψαν; 
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Να το βάλω σε ποιο γεγονός να το βάλω; Άμα θες. 
Μ:  (…) Δεν ξέρω. (…) 
Σ: Δεν πειράζει μην παιδεύεσαι. Δε θα το βάλω εντάξει; Πάμε στο επόμενο. 
Μ: Η Γκόνου Γιώτα. 
Σ: Για ποιο λόγο τη λες; Για ποιο γεγονός; 
Μ: Για ε (…) τους του… για… 
Σ: Για; Να τη βάλω για τους Τούρκους; Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι.  
Μ: Καππαδοκία. 
Σ: Καππαδοκία. Για ποιο λόγο να τη βάλουμε; 
Μ: Ήτανε μια πόλη στην Τουρκία; 
Σ: Εντάξει. 
Μ: Κερασούντος. 
Σ: Αυτή για ποιο λόγο; 
Μ: Και αυτή ήτανε. 
Σ: Για τον ίδιο λόγο ε;  
Μ: Ναι. 
Σ: Εντάξει. 
Μ: Κολοκοτρώνη. 
Σ: Κολοκοτρώνης για ποιο λόγο; 
Μ: Επειδή πολέμησε. 
Σ: Ποιους; 
Μ: Τους Τούρκους. 
Σ: Πού στην Μικρά Ασία; 
Μ: (…) Κωνσταντινουπόλεως. 
Σ: Για ποιο λόγο; 
Μ: Ήταν… 
Σ: Ήταν; 
Μ: Ε μια πόλη. 
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Σ: Ήρθαν και από εκεί πρόσφυγες; 
Μ: Ναι. 
Σ: Καλά θα τη βάλουμε στη «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Μ: Ναι. Μικρά Ασία. 
Σ: Ναι. 
Μ: Μητροπόλεως. 
Σ: Για ποιο λόγο; 

Μ: Ε ήρθανε από εκεί πρόσφυγες. 

Σ: Από τη μητρόπολη; 
Μ: Ναι ήτανε μια πόλη. 
Σ: Στη Μικρά Ασία; Να τη βάλω εκεί; 
Μ:Ναι. 
Σ: Εντάξει. 
Μ: Ομήρου; 
Σ: Για ποιο λόγο; Σε ποια; 
Μ: Γεννήθηκε στην Ιωνία και ήτανε ο μεγαλύτερος ποιητής Έλληνας; 
Σ: Ναι αλλά πού θα το βάλουμε στη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εντάξει. (…) Έχει και πίσω ακόμα μια σελίδα. Βρήκες κάποια; 
Μ: Τι; 
Σ: Κάποια οδό; 
Μ: Την Τραπεζούντος. 
Σ: Την είπαμε την Τραπεζούντος πριν. Βρήκες κάποια άλλη; 
Μ: Τρικούπης. 
Σ: Τι είναι ο Τρικούπης; 
Μ: Τρικούπης Χαρίλαος. Τι ήταν… 
Σ: Ήτανε σχετικός με αυτά τα γεγονότα με ποιο γεγονός το συσχετίζεις στο 

μυαλό σου; 
Μ: Δε θυμάμαι κάτι. Τσιμισκή, όχι. Φαναριού. 
Σ: Για ποιο λόγο; 
Μ: Ήταν εκεί στη Μικρά Ασία. 
Σ: Τι ήτανε το Φανάρι; 
Μ: Ήτανε μια πόλη. 
Σ: Όταν περπατάς στο δρόμο σου αρέσει να κοιτάς από πού είναι 

ονομασμένες οι οδοί και από ποιο γεγονός είναι τα αγάλματα; 
Μ: Ε…δε…βιάζομαι δεν έχω χρόνο με το διάβασμα… 

Σ: Θες να το βάλω εκεί; Εντάξει. Λοιπόν δεν έχει άλλες οδούς. Τώρα θα 

ήθελα να σε ρωτήσω για αυτά τα δύο γεγονότα από πού έχεις ακούσει; Έχεις 

ακούσει από την τηλεόραση; Έχεις ακούσει από την οικογένεια σου; Μήπως 

κατάγονται οι γονείς σου από τους πρόσφυγες; 

Μ: Η γιαγιά μου και ο παππ 
Σ: Η γιαγιά σου και ο παππούς σου. Μήπως σου έχουν πει κάποια ιστορία; 
Μ:  (…) 

Σ: Δε σου έχουν πει ιστορίες ε; Μήπως βλέπεις στην τηλεόραση 
ντοκυμαντέρ τίποτα; 
Μ: Μου. 
Σ: Στο σχολείο ότι έχεις ακούσει ε;  
Μ: Ναι. 
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Σ: Μήπως είσαι μέλος σε κάποιον σύλλογο; 
Μ: Ναι στον σύλλογο Ποντίων. 
Σ: Εκεί σας έχουν πει τίποτα; 
Μ: Όχι μόνο χορούς κάνουμε. 
Σ: Μόνο χορούς κάνετε ε; Θα μπορούσες να μου πεις αν είσαι μέλος στη 

δημοτική βιβλιοθήκή; 
Μ: Ε η κάρτα μου δεν πρέπει να ’χει. 
Σ: Μήπως έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά τα βιβλία;  
(…)  
Σ: Ποιο σκέφτεσαι; 
Μ: Τίποτα. 
Σ: Δηλαδή δε σας έχουν πει τίποτα στο σύλλογο για αυτά ε; 
Μ: Τσου. Όχι. 
 

Συνέντευξη τέταρτη 
Σ: Λοιπόν θα σου δείξω μερικές φωτογραφίες και θέλω να μου πεις αν 

μπορείς να καταλάβεις με ποια γεγονότα συσχετίζονται και από πού το 
καταλαβαίνεις αυτό. Τι σε κάνει να καταλαβαίνεις ότι σχετίζονται με αυτά. 
Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία. Τι βλέπεις καταρχήν; 

Μ: Ε ανθρώπους. 
Σ: Και τι κάνουν αυτοί; Τι φοράνε; Είναι παλιά φωτογραφία; Καινούργια 

φωτογραφία; 
Μ: Παλιά. 
Σ: Και τι φοράνε αυτοί οι άνθρωποι; Φοράνε ελλ… δυτικά ρούχα; Ανατολικά; 

Σαν τι σου φαίνονται αυτοί εδώ οι δύο ας πούμε;  
Μ:  (…)  
Σ: Μπορείς να σκεφτείς πού μπορεί να είναι τραβηγμένη αυτή εδώ η 

φωτογραφία που έχει ελληνικές σημαίες πάνω;  
Μ:  (…)  
Σ: Με ανθρώπους να φοράνε τέτοια ρούχα; Ανατολικά με κελεμπίες και στο 

κεφάλι σαρίκια;  
Μ:  (…)  
Σ: Πού υπήρχαν Έλληνες στην ανατολή;  
Μ:  (…)  
Σ: Δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία τώρα. Καλά; 
Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν Αυτή είναι η δεύτερη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Ανθρώπους που φεύγουνε με καράβια. 
Σ: Και πού είναι τραβηγμένη είναι παλιά είναι καινούργια φωτογραφία; Οι 

άνθρωποι φαίνονται δυστυχισμένοι; 
Μ: Ε είναι δυστυχισμένοι. 
Σ: Από πού το καταλαβαίνεις; 
Μ: Ε για…  
Σ: Για να τη συσχετίσουμε με την τρίτη φωτογραφία. Εδώ πέρα τι βλέπεις να 

συμβαίνει; 
Μ: Ε καίγονται σπίτια. 
Σ: Πού θυμάσαι να καίγονται σπίτια και να φεύγουνε άνθρωποι σαν την 

προηγούμενη…. 
Μ: Στη Σμύρνη. 
Σ: Στη Σμύρνη και τι έγινε εκεί; 
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Μ: Έγινε η «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Σ: Λοιπόν τώρα να δούμε και την τελευταία φωτογραφία. Πάλι ίδια με τις 

προηγούμενες είναι η τέταρτη φωτογραφία. Βλέπουμε το πλοίο να φεύγει 
και τη Σμύρνη να καίγεται. Θυμάσαι πως έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι και για 
ποιον λόγο; 

Μ: Ε οι Τούρκοι… ξεσηκώθηκαν. 
Σ: Για ποιο λόγο; 
Μ: Ε (…) ε για να… 
Σ: Για ποιο λόγο τους διώξανε; 
Μ: Γιατί ήθελαν στα εδάφη τους να είναι μόνο αυτοί. 
Σ: Και αυτοί για ποιο λόγο ήταν στα εδάφη τους; Και τι έγινε; 
Μ: Γιατί είχαν από παλιά αποικίες. 
Σ: Οι Έλληνες; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εντάξει. Λοιπόν μήπως θυμάσαι κάποιο άλλο γεγονός το οποίο να είχε 

γίνει πριν; Κάτι που να είχε προκαλέσει ας πούμε τους Τούρκους να 
διώξουνε τους Έλληνες; 

Μ: Με  τη συνθήκη ε με τους… 
Σ: Με ποιους; 
Μ: Από τους νεότουρκους. 
Σ: Τι ήταν οι νεότουρκοι; 
Μ: Είχαν πάρει την εξουσία στα χέρια τους και ήθελαν οι Έλληνες να φύγουν 

από τα μέρη τους. 
Σ: Ναι. Και τι κάνανε;  
Μ: Ε ξεσηκώθηκαν. 
Σ: Και ποια συνθήκη είχαν είχε γίνει πριν; 
Μ: Να σκεφτώ (…) 
Σ: Δεν πειράζει δε θυμάσαι. Μήπως θυμάσαι τι έλεγε;  
Μ: Ε ότι οι Έλληνες που ζούνε τουρκικά εδάφη να πάνε στα ελληνικά και οι 

Τούρκοι που ζούνε σε… 
Σ: Τουρκικά ε σε ελληνικά; 
Μ: Σε ελληνικά θα πάνε στα τουρκικά. 
Σ: Τώρα θα δούμε την πέμπτη φωτογραφία. Μήπως θυμάσαι; Μήπως έχεις 

ξαναδεί, έχεις ακούσει για αυτήν τη φωτογραφία; Τι βλέπεις καταρχήν; 
Μ: Γυναίκες που κουβαλάνε εφόδια.  
Σ: Και πού έγινε αυτό; Πότε έγινε αυτό; 
Μ: Ε (…)  
Σ: Πότε κουβαλούσανε οι γυναίκες εφόδια και πού τα πηγαίνανε; 
Μ: Στους στρατιώτες. 
Σ: Ποιους στρατιώτες; Ποιους πολεμούσανε αυτοί οι στρατιώτες; 
Μ: Τους ι… 
Σ: Πολεμούσανε με κάποιους. Ποιους πολεμούσανε αυτοί; Ε; 
Μ: Με τους Τούρκους; Όχι. 
Σ: Τι στολές φοράνε οι στρατιώτες; Φοράνε στολές ας πούμε του ’21; Φοράνε 

στολές πιο πρόσφατες; 
Μ: Ε πιο πρόσφατες. 
Σ: Ποιους πολεμούσαν δηλαδή;  
Μ: Τους Ιταλούς. 
Σ: Πότε έγινε αυτό; 
Μ: Το 1940, το 1940. 
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Σ: Τότε έγινε; Ας δούμε την επόμενη φωτογραφία τώρα. Αυτές τις γυναίκες 
από πού τις ξέρεις; Πως τις λέγανε;  

Μ:  (…) Ε;  
Σ: Δεν πειράζει. Όμως σου είναι γνωστή η φωτογραφία ε;  
Μ:  (…)  
Σ: Αυτή η εικόνα τι σου θυμίζει με το χειμώνα και τους στρατιώτες πάνω στο 

βουνό; 
Μ: Ε ότι πολεμάν τους ιταλ…  ότι ο ελληνικός στρατός πολεμάει στην Αλβανία 

τους Ιταλούς. 
Σ: Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι στην Αλβανία πολεμάνε τους Ιταλούς; 

Θυμάσαι τίποτα ας πούμε για τον καιρό για το βουνό; 
Μ: Για τον καιρό. 
Σ: Τι θυμάσαι; 
Μ: Ότι χιόνιζε. 
Σ: Ότι χιόνιζε ε; Εντάξει τώρα θα δούμε την έβδομη φωτογραφία. Τι σου λέει 

αυτή η φωτογραφία; 
Μ: Ότι υποδέχονται… 
Σ: Ποιους υποδέχονται; Ποιοι είναι αυτοί εδώ; 
Μ: Στρατιώτες. 
Σ: Είναι στρατιώτες. Τι στρατιώτες είναι; Τι σημαίες έχει; 
Μ: Ελληνικές. 
Σ: Για πες. 
Μ: Υποδέχονται τον ελληνικό στρατό. 
Σ: Και τους υποδέχονται νικητές; Νικημένους; Τι τους υποδέχονται; 
Μ: Νικη…νικητές. 
Σ: Μήπως θυμάσαι κάποιο γεγονός που πολεμούσανε οι Έλληνες και 

νικήσανε; Κάποια πόλη που πήρανε; 
Μ: Ε την περιοχή της Σμύρνης; 
Σ: Τι; 
Μ: Την περιοχή της Σμύρνης. 
Σ: Με τον πόλεμο με τους Ιταλούς την πήρανε την περιοχή της Σμύρνης; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι. Ναι λοιπόν τώρα θα δούμε την τελευταία εικόνα. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Ότι…ότι κοροϊδεύουν τους Ιταλούς. 
Σ: Για ποιο λόγο; 
Μ: Γιατί χάνουν. 
Σ: Γιατί χάνουν από εμάς; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εντάξει λοιπόν τώρα κατάλαβες για ποια γεγονότα μιλάμε, για τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή» και για τον πόλεμο του ’40. Τώρα θα σου 
δείξω ένα χάρτη των Γιαννιτσών λοιπόν πάνω σε αυτόν το χάρτη να μου 
σημειώσεις με το μαρκαδοράκι τη γειτονιά όπου μένεις, τις περιοχές όπου 
κινείσαι. Για να βοηθηθείς εδώ είναι το σχολείο, το σχολείο σου, εδώ πέρα 
είναι η μητρόπολη, η πλατεία Τραπεζούντας, το στρατόπεδο. Αν θες κάνε 
ένα κυκλάκι περίπου που… 

Μ: Εδώ. 
Σ: Ναι. 
Μ: Εδώ. Ε και σ’ αυτό. 
Σ: Εκεί περίπου. Μήπως έχεις προσέξει στις περιοχές εκεί που πηγαίνεις, 

κάποια οδό, κάποιο δρόμο, κάποιο μνημείο, κάποιο άγαλμα, κάποια 
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πλατεία, η οποία να σχετίζεται είτε με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» είτε 
με τον πόλεμο του ’40;  

Μ:  (…)  
Σ: Δεν έχεις προσέξει κάποια ε; Κάποιο άγαλμα δεν ξέρεις κάπου; Στον 

πεζόδρομο ας πούμε στην πλατεία; Δεν ξέρεις κάπου αν σχετίζεται με τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή» και τον πόλεμο του ’40 ε; 

Μ: Όχι. 
Σ: Όχι. Λοιπόν κοίτα να δεις τι θα κάνουμε τώρα θα σου δώσω έναν 

κατάλογο ο οποίος έχει τις οδούς των Γιαννιτσών. Λοιπόν και θέλω αν 
μπορείς να τη διαβάσεις. Μην κάθεσαι και αφιερώνεις πολύ χρόνο διάβασε 
τις απλά και πες αν αναγνωρίζεις κάποια οδό, η οποία να σχετίζεται με 
αυτά τα γεγονότα. Κάθισε.  

Μ:  (…)  
Σ: Άμα θες άλλαξε σελίδα αν τις έχεις διαβάσει όλες.  
Μ:  (…)  
Σ: Δε βλέπεις κάποια που να σχετίζεται ας πούμε με τις περιοχές που ζούσαν 

οι πρόσφυγες πριν έρθουν από τη μικρά Ασία; 
Μ: Ε αυτή.  
Σ: Ποια οδός είναι αυτή; 
Μ: Ε του Εύξεινου Πόντου. 
Σ: Άλλη οδός; 
Μ:  (…) Ε Καππαδοκίας.  
Σ: Τι είναι η Καππαδοκίας ξέρεις; 
Μ: Ε είναι μια περιοχή… 
Σ: Μια περιοχή;  
Μ: Ε στη Μικρά Ασία. 
Σ: Ναι. Άλλο;  
Μ:  (…) Ε Μικράς Ασίας. 
Σ: Ναι. Περίμενε λίγο. Έχεις βρει άλλη οδό; 
Μ: Όχι. 
Σ: Εντάξει. (…) Δεν ξέρεις κάποια άλλη ε; 
Μ: Τραπεζούντος. 
Σ: Τι είναι η Τραπεζούντα; Ξέρεις; 
Μ: Ε (…) 
Σ: Γιατί την είπες; Μήπως την έχεις ακούσει;  
Μ: Ε γιατί εκεί μένουνε οι Πόντιοι.  
Σ: Τώρα μένουνε ή μένανε παλιά; 
Μ: Μένανε παλιά. 
Σ: Ναι. Αυτό και ακόμα μια σελιδούλα είναι. 
Μήπως βλέπεις καμιά άλλη οδό; 
Μ: Όχι. 
Σ: Γενικά σου αρέσει να προσέχεις στο δρόμο όταν περπατάς τα ονόματα 

των οδών και τις επιγραφές από τα αγάλματα; Να δεις πού αναφέρονται; 
Μ: Όχι δε…δε με νοιάζει και πολύ. 
Σ: Εντάξει λοιπόν τώρα θέλω να ρωτήσω μήπως έχεις ακούσει από το 

σχολείο, από την τηλεόραση, από το σπίτι σου τίποτα σχετικό με τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή» και από το έπος του ’40; 

Μ: Ε έχω ακούσει. 
Σ: Τι έχεις ακούσει; Από πού; 
Μ: Ε που μιλήσαμε για τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 
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Σ: Στη γλώσσα; 
Μ: Και στη γλώσσα και στην ιστορία. 
Σ: Τέλος πάντων λοιπόν. Τι ήθελα να σε ρωτήσω; Έχεις ακούσει από την 

οικογένεια σου σχετικά; 
Μ: Όχι. 
Σ: Μήπως είναι οι γονείς σου από εκεί; Οι παππούδες σου μήπως είναι 

πρόσφυγες; 
Μ: Ε ο παππούς μου. Ήταν ένας παππούς μου πρόσφυγας αλλά πέθανε. 
Σ: Μήπως σου έχει πει τίποτα η γιαγιά σου;  
Μ: Όχι. 
Σ: Μήπως είσαι μέλος σε κάποιον σύλλογο; Σε κάποιο χορευτικό; 
Μ: Τσου. 
Σ: Ε ήθελα να σου πω, να σε ρωτήσω πηγαίνεις καθόλου στη δημοτική 

βιβλιοθήκη;  
Μ: Όχι. 
Σ: Δεν πηγαίνεις ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Λοιπόν έχω έναν κατάλογο με βιβλία μήπως τυχών έχεις διαβάσει κάποιο 

από αυτά. 
Μ: Όχι. 
 

Συνέντευξη πέμπτη 
Σ: Θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες από την ελληνική ιστορία και θέλω να 

μου πεις τι καταλαβαίνεις από αυτά. 
Μ: Ναι. 
Σ: Τα περισσότερα τα έχετε διδαχτεί, μάλλον όλα τα έχετε διδαχτεί. 
Μ: Ναι. 
Σ: Εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Μ… παρέλαση; 
Σ: Ναι είναι παρέλαση. Τι σημαίες έχει; 
Μ: Ελληνικές. 
Σ: Ελληνικές, άρα είναι Έλληνες αυτοί που παρελαύνουν. 
Μ: Ναι. 
Σ: Είναι στα παλιά τα χρόνια φαίνεται από τα ρούχα τους. 
Μ: Ναι. 
Σ: Και τι φοράνε αυτοί οι δύο εδώ μπροστά; Ελληνικά ρούχα. 
Μ: Όχι. 
Σ: Κοίτα αυτός φοράει σαρίκι, αυτός φοράει φέσι. 
Μ: Είναι στην Τουρκία. 
Σ: Θα μπορούσαν να ζούσαν με τους Τούρκους. 
Μ: Ναι. 
Σ: Σε ποια περιοχή ζούσανε μέχρι πρόσφατα Έλληνες στην Τουρκία; 
Μ: Στην…δε θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι. 
Μ: Το είχα διαβάσει αλλά δε θυμάμαι και καλά. 
Σ: Πως τους λέγανε αυτούς θυμάσαι; Ή αν είχε συμβεί κάτι ευχάριστο για 

αυτούς τους Έλληνες; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δε θυμάσαι κάτι ευχάριστο για αυτούς; 
Μ: Όχι, δεν είχε συμβεί ευχάριστο. 
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Σ: Δεν είχε συμβεί ευχάριστο για αυτούς; 
Μ: Όχι. 
Σ: Είναι στη Μικρά Ασία και στον Πόντο η περιοχή.  
Μ: Μεταναστεύσανε. 
Σ: Μεταναστεύσανε; 
Μ: Εκεί ήτανε ο προπάππους μου. 
Σ: Είσαι Πόντιος ε ή μικρασιάτης; Από ποια περιοχή; 
Μ: Είναι ο προπάππους μου όχι ο παππούς μου είναι καραμανλής.  
Σ: Μπράβο σε ποια περιοχή; Ξέρεις πού είναι; 
Μ:  (…) 
Σ: Δεν ξέρεις; 
Μ: Όχι. 
Σ: Ας δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Μια βάρκα. 
Σ: Ένα πλοίο. 
Μ: Ναι πλοίο. 
Σ: Και αυτοί εδώ τι είναι; 
Μ: Αυτοί είναι οι επιβάτες του μάλλον. 
Σ: Είναι αυτοί που βλέπαμε πριν, που φύγανε. 
Μ: Α ναι. 
Σ: Θυμάσαι για ποιο λόγο μετανάστευσαν; 
Μ: Γιατί πήγανε οι Τούρκοι εκεί πέρα. 
Σ: Δεν υπήρχανε Τούρκοι εκεί πέρα πριν; 
Μ: Υπήρχανε αλλά πήγανε κι άλλοι, κάτι τέτοιο. 
Σ: Τι κάνανε; 
Μ: Πήγανε κι άλλοι πιο πολλοί και τους έδιωξαν. 
Σ: Για ποιο λόγο τους έδιωξαν; Τι είχε προηγηθεί; 
Μ: Δε θυμάμαι, δεν ξέρω. 
Σ: Δε θυμάσαι. Οι Έλληνες είχαν κάνει κάτι; Ας πούμε κάτι ευχάριστο για 

αυτούς; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δεν είχε συμβεί τίποτα ευχάριστο για αυτούς. Πότε τους διώξανε θυμάσαι; 
Μ:  (…) 
Σ: Πριν το 1900 ή μετά; 
Μ: Μμ πριν. 
Σ: Πριν το 1900 έγινε αυτό; 
Μ: Ναι. 
Σ: Οι Τούρκοι για ποιο λόγο τους διώξανε; 
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Δεν ξέρεις ε; Ωραία για να δούμε τις επόμενες δύο φωτογραφίες που 

μοιάζουνε. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Ε εδώ είναι κανονικά. 
Σ: Τι κανονικά; 
Μ: Κανονικά δεν έχει πάθει καμιά ζημιά. 
Σ: Μα έχει καπνούς που βγαίνουν. 
Μ: Είναι που βάλανε φωτιά. 
Σ: Ποιοι βάλανε φωτιά; 
Μ: Οι Τούρκοι. 
Σ: Πού βάλανε; 
Μ: Στη Μικρά Ασία. 
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Σ: Μήπως ξέρεις καμία πόλη συγκεκριμένη που πήρε φωτιά και κάηκε ή 
καταστράφηκε; 

Μ: Μ…ξέρω αλλά δεν τα θυμάμαι, τα είχα διαβάσει αλλά δε… 
Σ: Τα είχες διαβάσει αλλά δε τα θυμάσαι; 
Μ: Ναι. 
Σ: Δε θυμάσαι ποια πόλη είναι αυτή που κάηκε ή καταστράφηκε; Αλλά 

θυμάσαι ότι βάλανε φωτιά; 
Μ: Ναι. 
Σ: Για ποιο λόγο; 
Μ: Να φύγουν οι Έλληνες. 
Σ: Ωραία λοιπόν ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εσένα ο προπάππους 

σου, μήπως υπάρχει καμία οικογενειακή ιστορία να στην έχουνε πει οι 
δικοί σου; 

Μ: Όχι. 
Σ: Όχι. Ας πούμε ο παππούς σου; 
Μ: Όχι. 
Σ: Εδώ τι βλέπεις; Είναι από άλλο γεγονός αυτή. 
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Τι βλέπεις; Εδώ στο κέντρο; 
Μ: Βλέπω να κάνουν πόλεμο κάτι τέτοιο. 
Σ: Οι γυναίκες εκεί τι κάνουνε; 
Μ: Φεύγουν. 
Σ: Τι κάνουνε; 
Μ: Φεύγουνε; 
Σ: Φεύγουνε ή κουβαλούν…τι κουβαλάνε μαζί τους; 
Πράγματα. 
Σ: Τι πράγματα; Έχεις δει άλλες φωτογραφίες με γυναίκες να κουβαλάνε 

πράγματα πάνω στο βουνό και να γίνεται πόλεμος; Κοίτα εδώ έχει 
φαντάρους έχει… 

Μ: Μήπως φεύγουνε;  
Σ: Πού πάνε; 
Μ: Μακριά. 
Σ: Για να δούμε εδώ είναι οι γυναίκες που κουβαλάνε κιβώτια που γράφουνε 

Ε.Σ. πάνω, ελληνικός στρατός, και ακολουθούν το μονοπάτι και εδώ πάνε 
στη μάχη έχει εκρήξεις, φαντάρους. Άρα οι γυναίκες πάνε στη μάχη. Τι 
μπορεί να κάνουν εκεί; 

Μ: Πάνε φαγητά; 
Σ: Σε ποιους;  
Μ: Στους Έλληνες στρατιώτες. 
Σ: Έχεις δει άλλη φωτογραφία με γυναίκες να πηγαίνουν φαγητά στους 

άντρες τους; Έχεις ακούσει τραγούδια τίποτα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δε σου είναι γνωστή η εικόνα; 
Μ: Τσου. 
Σ: Ωραία θα δούμε άλλες φωτογραφίες τώρα. Η έκτη φωτογραφία. Τι βλέπεις 

εδώ; 
Μ: Σε πόλεμο οι…οι Έλληνες στρατιώτες τρέχουν στο χιόνι. 
Σ: Πού τρέχουνε; Πού είναι σε κάμπο, σε πόλη, σε χωριό, σε βουνό; 
Μ: Σε βουνό, στον πόλεμο, κάτι τέτοιο. 
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Σ: Σε ποιο πόλεμο μπορεί να είναι; Έχει χειμώνα και είναι πάνω σε βουνά. 
Ποιος πόλεμος έγινε πάνω σε βουνά και είχε χειμώνα, κρύο και πάθαιναν 
κρυοπαγήματα οι στρατιώτες; 

Μ: Ναι. 
Σ: Σε ποιο πόλεμο; 
Μ: Στον…ποιους πολεμούσανε; Τους, τους, τους Τούρκους; Ή τους 

Τούρκους ή τους Γερμανούς. 
Σ: Με ποιους άλλους έχουν πολεμήσει οι Έλληνες; Με τους Τούρκους, 

Γερμανούς και ποιους άλλους; 
Μ: Δε ξέρω.  
Σ: Δεν ξέρεις ε; Λοιπόν να δούμε την τελευταία φωτογραφία να βρούμε ποιοι 

ήτανε αυτοί. Τι βλέπεις εδώ στο πρώτο μέρος; 
Μ: Μουσολί…Μουσολίνι. 
Σ: Τι άλλο γράφει; 
Μ: Μουσολίνι βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε. 
Σ: Πού; 
Μ: Πέρα, πέρα γιατί οι Έλληνες μας πλησιάζουνε. 
Σ: Ποιος ήτανε αυτός ο Μουσολίνι; Τον έχεις ακούσει ποτέ; 
Μ: Όχι. 
Σ: Τι ήτανε αυτός; 
Μ: Τούρκος; Μ όχι τούρκος. 
Σ: Ότι ξέρεις εσύ. 
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Έχεις ακούσει καλά για αυτόν ή όχι; 
Μ: Όχι. Απλά νομίζω ή τα έχω μπερδέψει έχει και βγει ένα τραγούδι. 
Σ: Τι λέει το τραγούδι αυτό; 
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Κάπως τον λέει. Δε θυμάσαι; Τι λέει καλά πράγματα για αυτόν ή κακά; 
Μ: Κακά πράγματα. 
Σ: Άρα δεν πρέπει να έκανε καλά πράγματα για τους Έλληνες για να του λένε 

καλά πράγματα; 
Μ: Ναι. 
Σ: Κοίτα αυτοί εδώ τραβάνε την Ιταλία μακριά από την Ελλάδα, γιατί οι 

Έλληνες τους πλησιάζουνε. Πολέμησαν ποτέ οι Έλληνες με τους Ιταλούς; 
Μ: Α ναι! 
Σ: Είχανε συμμάχους οι Ιταλοί; 
Μ: Ναι εμάς. 
Σ: Ε πως ο σύμμαχος είναι ο φίλος! 
Μ: Α όχι. Μάλλον είχαν τους Αλβανούς. Είχανε την Αλβανία. 
Σ: Και πού το ξέρεις εσύ αυτό; Από πού το έχεις ακούσει; 
Μ: Από μια εγκυκλοπαίδεια που είχα διαβάσει. 
Σ: Ποια εγκυκλοπαίδεια είναι αυτή; Η Επιστήμη και Ζωή; Η Δομή; 
Μ: Νομίζω η Δομή. 
Σ: Και τι είχες διαβάσει; 
Μ: Διάβασα τη, δε θυμάμαι καλά, διάβασα ότι οι Αλβανοί είναι φίλοι με τους 

Ιταλούς και τέτοια. 
Σ: Και πού πολέμησαν οι Έλληνες με τους Ιταλούς; 
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Και ποιος νίκησε; 
Μ: Οι Έλληνες. 
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Σ: Για να δούμε ε την έβδομη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Παρέλαση. Ναι παρέλαση. 
Σ: Ποιοι κάνουν παρέλαση;  
Μ: Οι Έλληνες. 
Σ: Έχουν πάρει μια μάχη σε αυτόν τον πόλεμο με τους Ιταλούς, έχουν 

κερδίσει μια πόλη. Ξέρεις ποια πόλη είναι; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δεν ξέρεις ποια πόλη είναι; 
Μ: Όχι. 
Σ: Την Αλβανία την είπες πριν επειδή την είδες στο χάρτη; 
Μ: Ναι. 
Σ: Δεν την είχες διαβάσει στην εγκυκλοπαίδεια ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δεν είναι κακό να λες τι πιστεύεις. 
Μ: Εντάξει. 
Σ: Για την Αλβανία έχεις ακούσει τίποτα για αυτόν τον πόλεμο; 
Μ: Όχι. 
Σ: Για κάποια πόλη πού κέρδισαν; 
Μ: Όχι αλλά έχω ακούσει ότι πολέμησε με την Αλβανία. 
Σ: Η Ελλάδα; Πότε; Έχεις ακούσει πότε και γιατί; 
Μ: Όχι μόνο…μόνο που θυμάμαι δηλαδή έχω ακούσει ότι πολέμησαν με την 

Αλβανία. 
Σ: Για ποιο λόγο πολέμησαν ξέρεις; 
Μ: Όχι. 
Σ: Ποιος κέρδισε ξέρεις; 
Μ: Όχι. 
Σ: Ούτε αυτό ξέρεις, απλά ξέρεις ότι ήτανε εχθροί. 
Μ: Ναι. 
Σ: Και για τον πόλεμο με την Ιταλία από πού έχεις ακούσει; 
Μ: Από τη γιαγιά μου. 
Σ: Μήπως σου έχει πει καμία ιστορία να μου την πεις; 
Μ: Όχι. Μου το είπε κατά τύχη μιλούσαμε για κάτι και μου το είπε. 
Σ: Τι; 
Μ: Ότι οι Έλληνες είχαν αντίπαλους τους Ιταλούς, τους Αλβανούς και άλλους. 
Σ: Και τι άλλο σου είπε; Σου είπε ότι κερδίζανε πάντα; 
Μ: Όχι και καμιά φορά χάνανε. 
Σ: Σου είπε για να σου πει ότι είναι βασανισμένη η Ελλάδα, κάπως έτσι ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Από πού αλλού έχεις ακούσει; Έχεις ακούσει από την τηλεόραση κάτι; 
Μ: Όχι δε βλέπω τηλεόραση, τηλεόραση για ιστορίες. 
Σ: Βλέπεις παιδικά; 
Μ: Ναι παιδικά και πολεμικά. 
Σ: Μήπως έχεις δει κανένα πολεμικό έργο με τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 
Μ: Όχι. 
Σ: Για τους πόντιους και τους Μικρασιάτες από πού έχεις ακούσει; Από την 

τηλεόραση; Από τη γιαγιά σου; Από τον παππού σου; 
Μ: Το κάναμε με την κυρία μου. 
Σ: Από την κυρία σου το κάνατε εκεί. Πριν από αυτό ήξερες τίποτα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Οι εθνικές γιορτές σου θυμίζουν τίποτα για τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 
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Μ: Όχι. 
Σ: Όχι. Μετά τον πόλεμο με τους Ιταλούς τι έγινε ξέρεις; 
Μ: Όχι. 
Σ: Έγινε ειρήνη; Έγινε πόλεμος; Ξέρεις; 
Μ: Δεν ξέρω τίποτα. 

Σ: Εντάξει. Κοίτα τι θα κάνουμε τώρα. Εσύ όταν περπατάς στο δρόμο 

έχεις προσέξει κάποιο μνημείο, κάποιο άγαλμα, κάποιο δρόμο, ο οποίος να 

έχει ονομαστεί έτσι ή να έχει γίνει έτσι για χάρη των ποντίων, των μικρασιατών 

η για χάρη αυτών που πολέμησαν τους Ιταλούς; 

Μ: Όχι. 
Σ: Δεν έχεις προσέξει κάτι; 
Μ: Όχι. 
Σ: Κοίτα να δεις τι θα κάνουμε. Εδώ είναι ένας χάρτης των Γιαννιτσών.  

Εδώ είναι το σχολείο σου. 
Μ: Απέναντι ακριβώς μένω εγώ. 
Σ: Εδώ μένεις εσύ. Θέλω να κάνεις ένα κυκλάκι στις περιοχές που περνάς 

κάθε μέρα. 
Μ: Ένα; 
Σ: Ένα κυκλάκι να το κυκλώσεις. Από πού περνάς κάθε μέρα. 
Μ: Να από το σχολείο στο σπίτι σου. 
Σ: Στον πεζόδρομο πας; 
Μ: Ναι. 
Σ: Να κάνουμε ένα κυκλάκι στον πεζόδρομο. Πού αλλού πας; Πας ας πούμε 

στην πλατεία Γκόνου Γιώτα; 
Μ: Που, μερικές φορές ναι πηγαίνω. 
Σ: Εντάξει. Αλλού; 
Μ: Πηγαίνω απέναντι εκεί μένει ο φίλος μου. 
Σ: Πού αλλού μπορούμε να κυκλώσουμε; 
Μ: Να πάω στον ΟΤΕ. Στον ΟΤΕ από εδώ. 
Σ: Να βάλουμε ένα κύκλο εδώ. Αλλού; 
Μ:  (…) 
Σ: Εκεί. Λοιπόν εδώ πέρα που περπατάς κάθε μέρα…  
Μ: Ε εκεί που είναι η καθολική η εκκλησία. 
Σ: Να βάλουμε ένα κυκλάκι. 
Μ: Ωραία. 
Σ: Εδώ που περπατάς κάθε μέρα έχεις προσέξει κανένα δρόμο, κανένα 

μνημείο, κανένα άγαλμα καμία πλατεία που να έχει γίνει για τους 
Μικρασιάτες και για τους πόντιους; 

Μ: Δεν τα βλέπω. 
Σ: Δεν τα παρακολουθείς, δε σε νοιάζουνε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Ούτε ο δρόμος ποτέ έχεις ρωτήσει γιατί ονομάστηκε έτσι; 
Μ: Όχι. 
Σ: Για τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 
Μ: Όχι. Τίποτα. 
Σ: Τίποτα. 
Μ: Δεν έχω προσέξει. 
Σ: Θα σου δώσω έναν κατάλογο που έχει όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. 
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Μ: Ναι. 
Σ: Θέλω να τις ρίξεις μια ματιά, όχι πολύ περαστικά, και θέλω αν βρίσκεις 

κάποια, η οποία αν σχετίζεται με τους πόντιους, τους Μικρασιάτες και αν 
βρίσκεις κάποια με τον πόλεμο με τους Ιταλούς. Μόνο αυτές. Επειδή είναι 
πάρα πολλές οι σελίδες άμα δεν αναγνωρίζεις κάποια απλά πέρασε στην 
επόμενη.   

Μ: Ναι. (…) 
Σ: Θέλεις να στις διαβάζω εγώ; 
Μ: Ναι.  
Σ: Λοιπόν 14ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ, 20ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Α. 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΑΓ. 
ΣΑΡΑΝΤΑ, ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΥ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΑΓΝ. 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ, ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗ, ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 

Μ: Αθανάσιου Διάκου. 
Σ: Με ποιο; Με τους Μικρασιάτες και τους πόντιους ή με τον πόλεμο με τους 

Ιταλούς; 
Μ:  (…) 
Σ: Άμα δεν έχει σχέση με αυτά τα δύο δε μας ενδιαφέρει. 
Μ: Νομίζω…νομίζω στην 28η. 
Σ: Ποιανού μήνα; 
Μ: Οκτωβρίου. 
Σ: Τι έγινε τότε; 
Μ: Επανάσταση. 
Σ: Ποιανών; 
Μ: Των ελλήνων. 
Σ: Σε ποιους; Απέναντι σε ποιους επαναστάτησαν; 
Μ: Στους Τούρκους. 
Σ: Άρα δεν έχει σχέση με αυτά που λέμε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΑΛΑΡΛΗ ΣΩΤ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΑΜΑΣΕΙΑΣ, 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ, 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΘΕΜΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΥ, ΑΝΟΙΚ. ΘΕΑΤΡΟΥ, 
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΑΠ. ΛΟΥΚΑ, 
ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, 
ΑΡΣΟΥΣ, ΑΡΧ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΡΧ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ, ΑΡΧ. ΧΡΥΣ. 
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΧ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΑΣΙΚΛΑΡΗ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΑΦΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ, ΑΦΩΝ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ,  ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Β. ΟΥΓΚΩ, ΒΑΪΡΑΜΙΔΗ, 
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ, ΒΑΡΕΛΑ ΑΙΚ., ΒΑΡΝΑΛΗ, ΒΑΣ. ΑΓΓΕΛΩΝ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 
ΝΙΚ., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Ι., ΒΕΛΙΚΑ ΡΩΜΑ, ΒΕΝΗΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, ΒΟΥΡΔΙΣΛΗ, 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΓΑΖΗ ΑΝΘΙΜΟΥ, Γ. ΜΑΥΡΟΧΑΛΕΒΙΔΗ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, 
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΓΑΒΡΑ, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ, ΓΑΤΣΟΥ ΑΓΓ., ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ΓΙΟΥΨΑΝΗ Γ., ΓΚΑΔΑΚΗ, ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ 
ΣΩΤ., ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΔΗ, ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ, 
Δ. ΧΟΡΝ, Δ. ΑΚΤΥΠΗ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΒΑΚΗ ΣΤΡ., 
ΔΑΙΔΑΛΟΥ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΘΕΩΔΩΡΙΔΗ, ΔΕΛΦΩΝ. Δεν 
έχουμε βρει κάποια μέχρι τώρα; 
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Μ: Όχι. 
Σ: Με τον πόλεμο με τους Ιταλούς και τους Μικρασιάτες; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δε σου έρχεται κάτι στο μυαλό; 
Μ: Όχι. 
Σ: Ας πούμε κάποια περιοχή όπου έμεναν; Κάποια μάχη η οποία έγινε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Λοιπόν ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ, ΔΗΜ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ, ΔΗΜ. ΨΑΘΑ, 

ΚΟΣΜΙΔΗ ΙΩΑΝ., ΔΗΜ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΘΩΜΑ, ΔΗΜ. ΣΤΑΜΚΟΥ ΚΩΝ., 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΔΙΓΕΝΗ, 
ΔΟΥΒΑΝΤΖΗ,   ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Ε. ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 
ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΕΡΜΟΥ, 
ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΕΥΡΙΠΙΔΗ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΖΑΜΙΔΗ, 
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ, ΗΣΙΟΔΟΥ, ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ, Θ. ΜΙΛΗΣΙΟΥ, 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΘΗΣΕΑ, ΘΡΑΚΗΣ, Ι. 
ΣΟΛΩΜΟΥ, Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. ΠΟΥΛΙΔΗ, ΙΑΣΙΟΥ… 

Μ: Θράκης. 
Σ: Θράκης; Σε ποιο από τα δύο; 
Μ: Στο…πρώτο. 
Σ: Στους Μικρασιάτες πρόσφυγες; 
Μ: Ναι. 
Σ: Γιατί; 
Μ:  (…) 
Σ: Πως το συνδέεις; 
Μ:  (…) 
Σ: Δεν ξέρεις; 
Μ: Ναι. 
Σ: Δεν το βάζουμε δηλαδή; 
Μ: Ναι. 

Σ: Δεν πειράζει. ΙΑΣΩΝΟΣ, ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΓΓΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ ΜΠΟΣΚΟΥ, 

ΙΚΑΡΟΥ, ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΙΣΑΥΡΩΝ, ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ, Ι. 

ΧΑΤΖΗΘΕΩΔΩΡΟΥ, ΙΩΝ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΙΩΝΙΑΣ, Κ. ΑΣΜΑΝΙΔΗ, Κ. ΚΑΠΠΑ, 

Κ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ, Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, Κ. ΡΟΥΜΠΑ, ΚΑΝΑΡΗ, ΚΑΠ.  

ΤΗΛΙΓΑΔΗ, ΚΑΠ.  ΒΑΡΔΑ, ΚΑΠ.  ΓΑΡΕΦΗ, ΚΑΠ.  ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΚΑΠ.  

ΚΑΛΛΑ, ΚΑΠ.  ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, ΚΑΠ.  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, ΚΑΠ.  ΡΟΥΠΑΚΙΑ, 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΚΑΡΑΪΤΣΗ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ, ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, ΚΑΡΑΦΥΛΙΑ ΓΕΩΡ., ΚΑΡΤΣΟΥΛΗ Ε., 

ΚΑΡΥΩΝ, ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΣΤΡΕΤΣΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, ΚΑΤΣΩΝΗ Τ., ΚΑΥΚΑΣΟΥ, ΚΑΨΑΛΗ, 

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ, ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ, ΚΛΕΦΤΩΝ-ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ, 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΟΛΧΙΔΑΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ. Δε σου έρχεται τίποτα ε; 

Μ: Όχι. 
Σ: ΚΟΡΑΗ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ, ΚΟΥΖΟΥΝΗ Γ…. 
Μ: Κορυτσάς. 
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Σ: Κορυτσάς που σε ποιο από τα δύο; 
Μ: Εε… 
Σ: Στον πόλεμο με τους Ιταλούς ή στους Μικρασιάτες πρόσφυγες; 
Μ: Ε… 
Σ: Τι ήταν η Κορυτσά; Τι είναι η Κορυτσά μάλλον; 
Μ: Είναι ένα μέρος; 
Σ: Τι έγινε σε αυτό το μέρος ξέρεις; 
Μ: Όχι. Πόλεμος και τέτοια. 
Σ: Έγινε μάχη εκεί; 
Μ: Ναι. 
Σ: Από την ιστορία το θυμάσαι ή από πουθενά αλλού; 
Μ: Από το όνομα του. 
Σ: Θυμάσαι το όνομα;  
Μ: Ναι. 
Σ: ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ Γ.-Ι., ΚΡΗΤΩΝ-ΜΑΝΙΑΤΩΝ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΚΥΠΡΟΥ, 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΜΕΘΟΔΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΙΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ, ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗ, ΛΑΧΑΝΑ, ΛΕΩΝΙΔΑ, ΛΙΑΠΤΣΗ, 
ΛΙΑΤΣΟΥ, ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΟΧΑΓΟΥ ΜΗΝΗ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, 
ΛΥΣΙΑ, Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, Μ. ΑΣΙΑΣ… 

Μ: Μικράς Ασίας. 
Σ: Στους Μικρασιάτες πρόσφυγες; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μ. ΕΔ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 

ΜΑΤΖΑΡΟΥ, ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΜΕΝ.  ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗ, ΜΕΤΣΟΥ, 
ΜΗΤΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΜΙΝΩΑ, 
ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ, ΜΟΥΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΦΡΑΣ,  ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, 
ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗ, ΜΠΟΣΚΟΥ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΜΠΡΑΤΑΚΗ, Ν. 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΝΙΚ. ΣΚΟΡΔΗ, ΝΙΚΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΟΔΗΣΣΟΥ, 
ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, 
ΟΜΗΡΟΥ, ΟΡΓΑΝΤΖΗ ΑΘ., Π. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ, Π. ΜΕΛΑ, Π. 
ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ, Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΠΑΪΚΟΥ, ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Μ., 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΠΑΠΑΤΖΑΝΕΤΑ, ΠΑΠΑΦΗ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ, ΠΑΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΕΩΣ, ΠΕΡΣΙΔΗ, ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΓΓΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 
ΔΕΛΤΑ, ΠΙΚΠΑ, ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΠΙΣΤΟΛΑΚΗ, ΠΛΑΚΑΤΟΥΡΑ, 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΠΥΡΓΟΥ… 

Μ: Παπαφλέσσας. 
Σ: Τι ήταν ο Παπαφλέσσας; Σε ποιο από τα δύο μπαίνει; Στον πόλεμο με 

τους Ιταλούς ή στους Μικρασιάτες; 
Μ: Με τους Ιταλούς. 
Σ: Τι έκανε αυτός θυμάσαι; 
Μ: Ήταν με τους Ιταλούς; 
Σ: Ήταν με τους Ιταλούς τότε γιατί τον κάναμε δρόμο; 
Μ: Έλληνας ήταν έλληνας. 
Σ: Ήταν στον πόλεμο με τους Ιταλούς όμως; 
Μ: Ναι. 
Σ: Ήταν πολεμιστής έλληνας ε; 
Μ: Ναι. 
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Σ: ΡΑΛΛΗ ΜΙΧ., ΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡ., ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΣΑΜΟΥ, ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ, 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΒΟΡΩΝΟΥ, ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΑΓΛ., ΣΕΦΕΡΗ, ΣΚΡΑ, 
ΣΟΥΜΕΛΑ, ΣΟΥΜΠΑΣΗ, ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΣΟΦΟΥΛΗ, 
ΣΠΑΡΤΙΑΤΟΥ, ΣΤ. ΠΕΡΔΙΚΑ, ΣΤΑΔΙΟΥ, ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ, ΣΤΕΡΓΙΔΗ 
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ, ΣΤΟΪΔΗ ΔΗΜ., ΣΤΡ. ΟΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ, 
ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, ΣΤΡΑΝΤΖΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ, ΤΑΓΜΑΤ. 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ΤΑΓΜΑΤ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΓΜΑΤ. ΠΑΣΤΡΑ, ΤΕΡΣΕΤΗ-
ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ, ΤΖΑΒΕΛΑ, ΤΗΜΕΝΙΔΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ, ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
ΧΑΡ., ΤΡΙΤΣΚΟΥ, ΤΣΑΚΜΑΚΗ, ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΛΔΟΥΔΗ, 
ΤΣΙΜΙΣΚΗ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, Φ. ΚΤΕΝΙΔΗ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 
ΦΕΙΔΙΑ, ΦΙΛΙΠΠ/ΠΟΛΕΩΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΦΙΛΩΤΑ, ΦΛΕΜΙΝΓΚ, 
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΛΔΙΑΣ, ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΧΡ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΧΡ. ΤΣΑΝΙΔΗ, ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΟΥ. Δε βρήκαμε άλλο; 

Μ: Όχι. 
Σ: Μήπως ανήκεις σε κανένα σύλλογο ποντίων; Μικρασιατών; 
Μ: Όχι. 
Σ: Στη δημοτική βιβλιοθήκη πας; 
Μ: Όχι. 
Σ: Βιβλία διαβάζεις; 
Μ: Ναι. 
Σ: Για να δούμε έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά; 
Μ: Όχι. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΥΧΑΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 
Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες στην αρχή σχετικά για κάποια 
γεγονότα και θέλω να μου πεις εσύ αν αναγνωρίζεις από ποια γεγονότα 
μπορεί να είναι και για ποιον λόγο. 

Μ: Ναι; 
Σ: Ναι. Λοιπόν η πρώτη φωτογραφία είναι αυτή εδώ. 
Μ: Αυτό ήταν από τον πόλεμο που… 
Σ: Από πού καταλαβαίνεις ότι είναι για πόλεμο; 
Μ: Αυτό… 
Σ: Τι βλέπεις εδώ  
Μ: Νομίζω ότι κάνουνε παρέλαση.  
Σ: Για ποιο πράγμα κάνουνε παρέλαση; Ε; 
Μ: Αυτοί είναι …Αυτοί είναι κακοί; 
Σ: Γιατί είναι κακοί; 
Μ: Κακοί είναι; 
Σ: Όχι. Γιατί τους λες κακούς; Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτοί εδώ είναι 

κακοί; 
Μ: Βλέπω μόνο σημαίες Ελλάδας και οι άνθρωποι να βγαίνουν στον δρόμο. 
Σ: Ναι και τι φοράν αυτοί οι άνθρωποι; 
Μ: Δε βλέπω καλά. 
Σ: Φοράνε κελεμπίες, φοράνε τουρμπάνια, φοράνε στολές στρατιωτικές. 
Μ: Ναι φοράνε. Είναι Έλληνες ή Τούρκοι; Τι σημαίες είναι αυτές με τον 

σταυρό; Ελληνική; 
Σ: Ελληνική. 
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Μ: Φοράνε στολή και έχουν πολύ παλιά…και ο κόσμος κοιτάει. Και αυτός 
είναι ένας τέτοιος πως τον λένε; 

Σ: Στρατιωτικός; 
Μ: Ναι. 
Σ: Θυμάσαι πότε οι Έλληνες κάνανε παρέλαση στην ανατολή για να φοράνε 

τέτοια ρούχα; 
Μ: Φορούσανε ποντιακά ρούχα. 
Σ: Τι φορούσανε; 
Μ: Ποντιακά ρούχα. 
Σ: Ποντιακά ρούχα φορούσανε;  
Μ: Νομίζω ότι φοράνε ποντιακά ρούχα ή άλλα πράγματα ρούχα, στολή.  
Σ: Είναι χαρούμενοι είναι λυπημένοι; Πως τους βλέπεις; 
Μ: Λυπημένοι. 
Σ: Γιατί είναι λυπημένοι; Κρατάνε σημαίες, φοράνε καλά ρούχα, καπέλα. 
Μ: Εγώ νομίζω ότι τα παλιά χρόνια δε μπορούνε να είναι χαρούμενοι γιατί δεν 

έχουνε σόι πράγματα. 
Σ: Δεν έχουνε; 
Μ: Σόι πράγματα. 
Σ: Σόι πράγματα; 
Μ: Ναι δεν έχουνε τηλεόραση, παλιά σπίτια. 
Σ: Ναι αλλά τότε δεν είχανε τηλεόραση για να ξέρουνε πως είναι η 

τηλεόραση. Και τι σχέση είχε η τηλεόραση με τις σημαίες τις ελληνικές; Δεν 
πειράζει ας αφήσουμε αυτήν την εικόνα. Ας δούμε αυτήν εδώ την εικόνα. 
Τι δείχνει αυτή εδώ η εικόνα; 

Μ: Μπαίνει στη θάλασσα το καράβι. Το καράβι είναι στη θάλασσα; 
Σ: Ναι. Είναι καράβι είναι κόσμος. Τι κάνουν αυτοί;  
Μ: Πήγανε στο καράβι. 
Σ: Φεύγουνε ή πάνε στο καράβι; 
Μ: Πάνε στο καράβι, στο νέο κόσμο. Νομίζω ότι, έχω δει ένα τέτοιο βιβλίο, 

νομίζω ότι είχανε προβλήματα.  
Σ: Ναι και τι κάνανε; 
Μ: Και κάποιο πρόβλημα για το καράβι; 
Σ: Θυμάσαι ποτέ να φεύγανε κόσμος, αυτόν τον αιώνα και να πηγαίνανε 

αλλού; Κοίτα αυτοί εδώ είναι κυνηγημένοι άνθρωποι, κουβαλάνε τα 
πράγματα τους όπως να’ ναι και πάνε στο καράβι όλοι μαζί. Τι μπορεί να 
είναι; 

Μ: Μπορεί να είναι να φύγουνε να πάνε στην άλλη την πόλη; 
Σ: Ναι για ποιο λόγο μπορεί να φύγουνε; 
Μ: Για τον πόλεμο; 
Σ: Ποιο πόλεμο ξέρεις εσύ που να έγινε και να φεύγανε; 
Μ: Μάλωναν οι Τούρκοι, οι Γερμανοί για τον πόλεμο αλλά ήθελαν να 

σταματήσουν τον πόλεμο και για αυτό και έφυγαν από εδώ. 
Σ: Για να δείξουμε την επόμενη φωτογραφία. Τι σου λέει αυτή η φωτογραφία; 
Μ: Νομίζω ότι είναι…το πολυτεχνείο; 
Σ: Γιατί λες ότι είναι το πολυτεχνείο; Κοίτα εδώ έχει μια θάλασσα, εδώ έχει μια 

πόλη, εδώ έχει καπνούς, καίγεται η πόλη. Ξέρεις κάποια  πόλη που να 
κάηκε στη δικιά μας την ιστορία, την ελληνική, πρόσφατα; 

Μ: Εμ έκαψαν την πόλη και οι άνθρωποι πεθάνανε είναι νεκροί. 
Σ: Όχι οι άνθρωποι εδώ είναι στην προηγούμενη φωτογραφία που φεύγουνε. 
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Μ: Α κατάλαβα, κάνανε πόλεμο, γιατί οι άνθρωποι φύγανε, ε το ήξεραν και 
φύγανε αμέσως, και αυτοί που σκοτώνουνε και κάψανε όλη τη πόλη. 

Σ: Θυμάσαι πότε έγινε κάτι παρόμοιο, να φεύγουνε οι άνθρωποι για να 
γλιτώσουν και να καίνε την πόλη μετά. 

Μ: Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι κρύφτηκαν. 
Σ: Ναι.  
Μ: Γιατί δε θέλανε να πεθάνουνε. 
Σ: Ναι και κρύφτηκαν. 
Μ: Δεν ήθελαν να μάθουν πράγματα. 
Σ: Ναι. Μήπως θυμάσαι πότε φύγανε Έλληνες από την Τουρκία κάποιο 

γεγονός, κάποια καταστροφή; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι δε θυμάσαι ε; 
Μ: Οι Έλληνες ήθελαν μόνο την πατρίδα τους, να μην πολεμήσουν να κάνουν 

ειρήνη. 
Σ: Αυτή εδώ η φωτογραφία τι σου λέει να εδώ το καράβι και πάλι η πόλη η 

ίδια να καίγεται. 
Μ: Δεν μπορώ να καταλάβω.  
Σ: Δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν πειράζει. Λοιπόν για να δούμε αυτήν εδώ 

τη φωτογραφία, την πέμπτη τη φωτογραφία. Αυτή την έχεις δει πουθενά 
αλλού; Σου θυμίζει κάτι; 

Μ: Από το μοφτη (πιθανόν να εννοούσε το Μωυσή και το πέρασμα από τη 
νεκρά θάλασσα) .  

Σ: Από ποιο; 
Μ: Από το μοφτη,  
Σ: Τι είναι  το μοφτή; 
Μ: Πού πήρανε για να μη περάσουν στην Αίγυπτο. 
Σ: Πού φύγανε για να μη; 
Μ: Μη γίνουν σκλάβοι.  
Σ: Εδώ πέρα βλέπουμε γυναίκες οι οποίες κουβαλάνε πολεμοφόδια πάνω 

στο βουνό, και εδώ πέρα την ελληνική σημαία και φαντάρους με τα όπλα. 
Θυμάσαι κανένα γεγονός στην ιστορία που να είναι σχετικό; Πότε οι 
γυναίκες πήγαιναν πολεμοφόδια πάνω στο βουνό; 

Μ: Αυτοί είναι οι…Θυμάμαι μόνο λίγο, που ήταν πεταμένοι στους βράχους οι 
άνθρωποι και οι άλλοι, και οι άλλοι είχαν όπλα και ήθελαν να το σκάσουν 
και τους σκότωσε, αλλά δε μπορούν γιατί ήτανε πάνω σε ένα βουνό. 

Σ: Αυτοί πάνε να το σκάσουν ή πάνε να πολεμήσουνε; 
Μ: Όχι αυτοί πάνε να φύγουν να το σκάσουν, αυτοί τους θέλουνε να γίνουνε 

σκλάβοι τους και δε θέλουνε, θέλει αυτός πόλεμο, αυτοί όχι, θέλουν μόνο 
το ψωμί τους. 

Σ: Εσύ έχεις ζήσει τέτοια κατάσταση; 
Μ: Κατάσταση;  
Σ: Κατάσταση με πόλεμο και τα λοιπά; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δεν έχεις ζήσει. Για να δούμε την έκτη φωτογραφία τώρα. Τι βλέπεις εδώ; 

Μήπως έχεις ακούσει για το ’40, για το πόλεμο με τους Ιταλούς και τους 
Γερμανούς. 

Μ: Αυτοί να πάνε (…) να πολεμήσουν (…) να σκοτώσουν τους ανθρώπους.  
Σ: Ποιους ανθρώπους; 
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Μ: Δε ξέρω αυτός είναι στρατός. Το στρατόπεδο έχει ένα μεγάλο και πάνε στα 
βουνά να καλυφθούν και πάνε να σκοτώσουν ανθρώπους.  

Σ: Εντάξει. Δεν έχεις ακούσει για τον πόλεμο που έκαναν οι Έλληνες με τους 
Ιταλούς και τους Γερμανούς το 1940; 

Μ: Έχω ακούσει από τη γιαγιά μου για τον πόλεμο και διαβάσει για τον 
πόλεμο. 

Σ: Ναι τι έχεις διαβάσει για τον πόλεμο; 
Μ: Γιατί έχω δει πόλεμο; 
Σ: Γιατί έχεις; 
Γιατί έχω δει στην τηλεόραση πόλεμο και από αλλού; 
Σ: Για να δούμε αυτό εδώ τι μπορεί να είναι; Για να δούμε τη φωτογραφία. 
Μ: Έχουνε δύο σημαίες, αλλά εκεί άλλες, μια ελληνική και ένα τέτοιο σταυρό. 
Σ: Και αυτή εδώ ελληνική είναι. Υπάρχουν δύο ειδών ελληνικές σημαίες μια 

είναι τέτοια και μια είναι αυτή εδώ. 
Μ: Αυτή είναι ελληνική σημαία. 
Σ: Και αυτή. 
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Αυτή εδώ είναι πολύ παλιά ελληνική σημαία μετά την αλλάξαμε και την 

κάναμε έτσι. 
Μ: Ναι. Ο κύριος από εδώ θέλει να (…) κάνουνε ένα παρέλαση να γλεντήσει ο 

κόσμος. Οι άνθρωποι θέλουνε ειρήνη και για αυτό σηκώνουνε τις σημαίες. 
Σ: Ναι.  
Μ: Περνούν στο δρόμο. 
Σ: Μήπως αυτοί έχουν νικήσει στον πόλεμο και τους υποδέχονται; 
Μ: Ναι. 
Σ: Ε τότες αφού οι άλλοι θέλουν ειρήνη. 
Μ: Αυτοί θέλουνε πόλεμο και δε μπορούνε να κάνουνε ειρήνη, για να 

σκοτώνουν τους Γερμανούς, τους Τούρκους, τους άλλους, αλλά οι 
άνθρωποι δε μπορούν να κάνουν πόλεμο ούτε σκλαβιά, θέλουν ειρήνη. 

Σ: Μήπως αυτοί πολέμησαν το ’40 και κερδίσανε; 
Μ: Και κέρδισαν οι Έλληνες αλλά σκότωσαν έναν έλληνα γιατί σκότωσαν έναν 

τούρκο και ένα γερμανό και οι άλλοι έπρεπε να πάρουν τα όπλα για να 
σκοτώσουν και Έλληνες. 

Σ: Ναι.  
Μ: Για να δούμε την τελευταία. 
Σ: Εδώ τι βλέπεις; Τι είναι αυτό γελοιογραφία; 
Μ: Για να σταματήσει τον πόλεμο. 
Σ: Ναι αλλά για διάβασε τι λέει η πρώτη εδώ πέρα. 
Μ:  «Βοηθάτε παιδιά να τραβήξουμε πιο πέρα γιατί οι Έλληνες μας 

πλησιάζουνε». 
Σ: Τι τραβάνε αυτοί εδώ; 
Μ: Την Ευρώπη. Για να… 
Σ: Η Ιταλία είναι η χώρα, που την τραβάνε παρακεί; 
Μ: Ναι. 
Σ: Και για ποιον λόγο την τραβάνε; 
Μ: Για να σταματήσει ο πόλεμος για μη πάνε οι άλλοι πιο εκεί να μη 

πολεμήσουν άλλο. Πάλι στην Ελλάδα, στην Αλβανία άλλο. Για να 
σταματήσει ο πόλεμος γιατί είπε ο Θεός και είναι κρίμα. Στην Ελλάδα 
εύχεται χωρίς πόλεμο να κάνουμε. 



 377

Σ: Για να δούμε τώρα το χάρτη των Γιαννιτσών. Λοιπόν εδώ είναι ο χάρτης 
των Γιαννιτσών και θέλω να κάνουμε ένα κυκλάκι πάνω στις περιοχές που 
περπατάς κάθε μέρα γενικά. 

Μ: Το στρατόπεδο που είναι; 
Σ: Εδώ πέρα είναι το στρατόπεδο και εδώ πέρα είναι… 
Μ: Η πλατεία; 
Σ: Ποια πλατεία; 
Μ: Η πλατεία που είναι κατά εκεί. 
Σ: Τραπεζούντος; 
Μ: Ναι εκεί πέρα κοντά μένω. 
Σ: Εδώ πέρα να κάνουμε κύκλο; 
Μ: Ναι. 
Σ: Και σε άλλες περιοχές στις οποίες πηγαίνεις εσύ καθόλου; 
Μ: Ε; 
Σ: Αλλού πηγαίνεις; Πηγαίνεις ας πούμε στον πεζόδρομο, στην πλατεία 

Γκόνου Γιώτα; 
Μ: Δεν έχω άλλο σπίτι. 
Σ: Δεν περπατάς καθόλου; 
Μ: Α ναι πηγαίνω στον πεζόδρομο, ε μ, πηγαίνω στο πάρκο από εδώ και 

κάπου αλλού, πηγαίνω και στο παζάρι. 
Σ: Εδώ πηγαίνεις ας πούμε. 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως όταν πηγαίνεις σε αυτά τα μέρη έχεις προσέξει κανένα άγαλμα, 

κανένα μνημείο, κάποια οδό η οποία να έχει ονομαστεί από τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή» ή από το αλβανικό έπος; Μήπως έχεις μάθει 
τι έγινε το ’40 που μπήκανε οι Ιταλοί και τους διώξανε οι Έλληνες και το 
1922 που διώξανε οι Τούρκοι τους Έλληνες από τη Μικρά Ασία. 

Μ: Δε μπορώ να καταλάβω. 
Σ: Το 1940 οι Έλληνες κάνανε πόλεμο με τους Ιταλούς. 
Μ: Ναι. 
Σ: Και νικήσαν οι Έλληνες. 
Μ: Ναι. 
Σ: Και το 1922 οι Τούρκοι διώξανε τους Έλληνες από τη Μικρά Ασία. 
Μ: Έκανε αίτηση. 
Σ: Τι έκανε; 
Μ: Έκανε αίτηση να κάνουνε ειρήνη. 
Σ: Ποιος το είπε αυτό; 
Μ: Ήτανε ένας Τούρκος και είχε μουστάκια, και δε το θυμάμαι το όνομα του, 

και είπε να κάνουμε ειρήνη να μη κάνουμε ξανά πόλεμο.  
Σ: Και; 
Μ: Οι Έλληνες το άκουσαν και λένε νομίζω ότι λένε αυτοί ψέματα. Ένα μικρό 

αρχείο είχαμε. Αλλά οι Έλληνες ο ένας Τούρκος ο άλλος Έλληνας και 
είπανε να δούμε ποιος θα νικήσει η Ελλάδα ή η Τουρκία. Και δύο άτομα το 
λένε μετά το άλλο το μαχαίρωσε και πως το λένε αλλά και τώρα αν είναι οι 
Τούρκοι πέθαναν. 

Σ: Όλοι; 
Μ: Οι Τούρκοι είπανε δύο φορές ψέματα μία φορά καλύφθηκαν γιατί μου είπε 

ψέματα ότι τη λέγανε Ασημούλα. 
Σ: Ποια είναι η Ασημούλα; 
Μ: Δε ξέρω το όνομα της είναι και η Μπουμπουλίνα και η Μαντώ, κατάλαβες; 
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Σ: Ναι. 
Μ: Κάναμε για τη Μπουμπουλίνα είχε τα καράβια γιατί ήτανε γυναίκα και δεν 

ήθελε να είναι απλά γυναίκα, ήθελε να κάνει ένα πόλεμο και να 
σταματήσει. Πήγε ένα βράχο και έπεσε κάτω και πέθανε. Και ο 
Παπαδημητρίου, όχι ο Παπαδημητρίου, ένας Γερμανός έριξε έναν 
άνθρωπο και αυτός πέθανε μαζί του. Και ο Καραϊσκάκης πήγε και αυτός 
και πολέμησε. 

Σ: Μήπως ξέρεις όχι για το ’21 που λες τώρα, μήπως ξέρεις για τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή» τίποτα; 

Μ: Καταστροφή; 
Σ: Ναι που ήρθαν οι πρόσφυγες. 
Μ: Όχι δε ξέρω. 
Σ: Μήπως ξέρεις που διώξαμε τους Ιταλούς. 
Μ: Εγώ νομίζω ότι διώξανε και εκείνοι, εμμ… 
Σ: Μήπως έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά τα βιβλία; 
Μ: Α ναι έχω διαβάσει πάρα πολύ μ’ άρεσε, έχω διαβάσει… έχω διαβάσει τη 

(Άλκη Ζέη) 
Σ: Τι έχεις διαβάσει; 
Μ: Την Άλκη Ζέη, το όνομα του δε ξέρω.  
Σ: Ποιο βιβλίο της έχεις διαβάσει; 
Μ: Η Άλκη Ζέη είχε το βιβλίο η Κωνσταντίνα και οι αράχνες. 
Σ: Ναι.  
Μ: Ναι. Και άλλο που δε θυμάμαι το όνομα του, και η Ασπασία που 

φοβούνται οι αράχνες. 
Σ: Α…Άλλο βιβλίο; 
Μ: Δε θυμάμαι τα άλλα. Έχω βιβλίο για τα Χριστούγεννα, για μια πάπια που 

έφυγε από την κατσαρόλα. 
Σ: Για το τέτοιο δεν έχεις διαβάσει τίποτα, για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» 

δεν έχεις διαβάσει τίποτα και για τον πόλεμο του ’40; 
Μ: Όχι από εδώ αλλά έχω πολλά, έχω διαβάσει «ο Ανώτερος Άνθρωπος» του 

Γιώργου Παπατζιογλου, εε Παπατζάκου, είναι θείος μου. Αλλά το έχω 
δώσει στην κυρία μου να το διαβάσει, έχω διαβάσει ένα κορίτσι που είναι 
μόνο του που θέλει να ταξιδέψει αλλά η γιαγιά του ήτανε και ένα 
τρελονοσοκομείο 

Σ: Ναι. 
Μ: Και το κοριτσάκι γνώρισε έναν κύριο για να πάει  μαζί με τη γιαγιά του στο 

νοσοκομείο… 
Σ: Ναι. 
Μ: Γιατί δε μπορεί να κάνει τίποτε γιατί πρέπει να μείνει αλλά πήρε τηλέφωνο 

και του είπε φύγε φύγε αλλά η μαμά του του είπε να μη χάσει τα λεφτά, να 
μη χάσει καθόλου μόνο τα γυαλιά του. 

Σ: Ευχαριστώ πολύ που με βοήθησες. 
 

Συνέντευξη δεύτερη 
Σ: Λοιπόν θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες.  
Μ: Μάλιστα. 
Σ: Και θέλω να μου πεις αν μπορείς να υπολογίσεις σε ποιο γεγονός έγιναν, 

πότε έγιναν. Η πρώτη είναι αυτή. Τι βλέπεις καταρχήν; 
Μ: Ε άνθρωποι…Τούρκοι; Σε… 
Σ: Εδώ τι βλέπεις πίσω στο φόντο; 
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Μ: Είναι σημαίες αλλά δεν μπορώ να γνωρίσω. 
Σ: Να είναι ελληνική εδώ. 
Μ: Ελληνική; 
Σ: Ελληνική είναι απλά είναι πολύ παλιά η φωτογραφία και η ανάλυση δεν 

είναι καλή. 
Μ: Είναι Έλληνες, πως ζούσανε οι Έλληνες  
Σ: Πού ζούσανε;  
Μ: Συγκεκριμένα. 
Σ: Ας πούμε φοράνε τουρμπάνια. Πού μπορεί να ζούσανε συγκεκριμένα;     
Μ: Α όταν ήτανε μαζί στην κα… όταν είχαν ήταν στη σκλαβιά. Σκλαβιά. 
Σ: Ποια σκλαβιά; 
Μ: Των τούρκων  
Σ: Πού; Στην Ελλάδα; 
Μ: Στην Ελλάδα. 
Σ: Πού αλλού θα μπορούσε να ήταν; Πού αλλού ζούσανε Έλληνες με 

Τούρκους; 
Μ: Στη Σμύρνη στην περιοχή της Σμύρνης στη Μικρά Ασία. 
Σ: Μ εδώ βλέπεις στρατιώτες. Αυτοί οι στρατιώτες τι μπορεί να είναι; 
Μ: Τούρκοι. 
Σ: Δεν υπήρχαν Έλληνες στρατιώτες εκεί; 
Μ: Υπήρχαν αλλά εντάξει. 
Σ: Πότε είχανε πάει; 
Μ: Πότε είχανε φτάσει εκεί; Πριν…Ακόμα και πριν τους Βαλκανικούς 

πολέμους. 
Σ: Υπήρχαν εκεί στρατιώτες; 
Μ: Υπήρχαν Έλληνες, ζούσαν Έλληνες. 
Σ: Ναι ζούσανε Έλληνες εκεί, αλλά είχαν έρθει εκεί Έλληνες στρατιώτες;  
Μ: Στρατιώτες Έλληνες ναι. 
Σ: Για ποιο λόγο, όταν ξεσηκώθηκαν οι νεότουρκοι για να διώξουν τους 

Έλληνες. 
Μ: Εντάξει. Λοιπόν τώρα θα δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. 
Σ: Ναι. 
Μ: Τι μπορεί να είναι η δεύτερη φωτογραφία; 
Σ: Στρατιώτες είναι αυτοί; 
Μ: Γυναίκες, παιδιά…Α όταν έφευγαν οι…από τη μικρά Ασία οι…οι Έλληνες. 
Σ: Για ποιο λόγο έφευγαν; 
Μ: Ε όταν πολέμησαν οι Έλληνες και οι Τούρκοι, οι Τούρκοι νικήσανε και έτσι 

αναγκάστηκαν να φύγουνε οι Έλληνες. Μερικοί φύγανε εγκαταλείψαν τις 
πατρίδες τους, άλλοι εξισλαμίστηκαν και όσοι κράτησαν την πίστη τους 
εκεί μαζεύτηκαν γνώρισαν τα τέτοια, γνώρισαν τα γεγονότα της 
σκλαβιάς…τα βάσανα. 

Σ: Δηλαδή μπορούσαν να μείνουν εκεί όσοι ήθελαν; 
Μ: Άλλοι μέναν εκεί λέγανε ότι εξισλαμίστηκαν αλλά κρατούσαν κρυφά την 

πίστη τους. 
Σ: Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία.  
Μ: Δε μου έρχεται.  
Σ: Τι βλέπεις τώρα; 
Μ: Σαν κτίρια που καίγονται. 
Σ: Είχε γίνει κάποιο τέτοιο γεγονός τότε; Δηλαδή είχαν πει στους Έλληνες 

όσοι θέλετε φύγετε όσοι θέλετε μείνετε ή φύγανε έτσι; 
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Μ: Τους διώχνανε αλλά λέγανε αν είναι και αλλάξετε πίστη μπορείτε να 
μείνετε. 

Σ: Τι δείχνει εδώ πέρα; 
Μ: (…) 
Σ: Εδώ πέρα είναι ένα καράβι και εδώ πέρα δείχνει μια πόλη που καίγεται 

παραθαλάσσια. Μήπως ξέρεις κάποιο γεγονός; Κάποια που να έχει καεί; 
Μ: Τσου. 
Σ: Όχι αυτή η φωτογραφία, η πέμπτη είναι από αλλού. 
Μ: Α όταν πολεμούσανε οι Έλληνες στα αλβανικά βουνά με τους Ιταλούς οι 

γυναίκες φτιάχνανε διάφορα εφόδια και τα πηγαίνανε στα βουνά στους 
Έλληνες. 

Σ: Στα αλβανικά βουνά; 
Μ: Ναι. 
Σ: Ε αυτή την έχεις, ε είναι γνωστή την έχεις ξαναδεί και αλλού σε 

παραλλαγές, ας πούμε; 
Μ: Ναι κάπως αλλιώς. 
Σ: Λοιπόν πάμε στην επόμενη φωτογραφία. 
Μ: Οι Έλληνες στρατιώτες όταν πολεμούσανε στα αλβανικά βουνά. 
Σ: Εντάξει. Εδώ τι μπορείς να δεις; 
Μ: Όταν φεύγανε οι Ιταλοί. 
Σ: Οι Ιταλοί είναι; 
Μ: Α όταν ξεκινούσαν οι στρατιώτες από την Ελλάδα για να πάνε να 

πολεμήσουν στα αλβανικά βουνά; 
Σ: Θα μπορούσε να ήτανε. Μήπως θυμάσαι κάποια νίκη των ελλήνων; Να 

έχουν καταλάβει κάτι; Να κάνουνε παρέλαση; Μέχρι που είχανε φτάσει οι 
Έλληνες; 

Μ: Είχανε πάρει μέχρι και τη Βόρειο Ήπειρο. 
Σ: Κάποια πόλη εκεί που να είχανε πάρει; 
Μ: Δεν τη θυμάμαι. 
Σ: Εντάξει. Τώρα θα δούμε την τελευταία φωτογραφία, που είναι μια 

γελοιογραφία. Τις έχεις ξαναδεί; 
Μ: Τσου. 
Σ: Μήπως μπορείς να πεις σε τι αναφέρονται; 
Μ: Τώρα τι δείχνει τους Ιταλούς… ε δείχνει και τους Έλληνες. 
Σ: Πού είναι οι Έλληνες; 
Μ: Ότι έρχονται από εδώ. 
Σ: Τα τσαρούχια ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Ε τι άλλο μπορεί να δείχνουνε; 
Μ: Αυτό ναι. Λοιπόν όπως κατάλαβες το θέμα μας είναι η «Μικρασιατική 

Καταστροφή» και ο πόλεμος του ’40. 
Σ: Λοιπόν τώρα θα σου δώσω ένα χάρτη των Γιαννιτσών και θέλω να 

κυκλώσεις πάνω στο χάρτη, εδώ είναι το σχολείο σου. Περίπου σε ποιες 
περιοχές κινείσαι ας πούμε που περπατάς κάθε μέρα…  

Μ: Ναι. 
Σ: Ένα μεγάλο κύκλο θέλω να κάνεις γενικά. 
Μ: Δηλαδή συνήθως όπου…Εδώ είναι το γυμνάσιο… 
Σ: Εδώ είναι η πλατεία πάνω που είναι; Και εδώ είναι ο καθολικός ναός, ας 

πούμε για να σε διευκολύνω να κάνεις το… 
Μ: Ναι. Κάπου εδώ που είναι σπίτι μου γενικά. 



 381

Σ: Για κάνε τον κύκλο. Και εδώ πέρα είναι ο πεζόδρομος αν πηγαίνεις συχνά. 
Μ: Ναι. Και στον πεζόδρομο που είναι τα αγγλικά μου. 
Σ: Μ κάνε έναν κύκλο. Εντάξει. 
Μ: Εκεί πιο συχνά εδώ. 
Σ: Μήπως ξέρεις σε αυτές τις περιοχές ή γενικά στην πόλη κάποια οδό; 

Κάποιο μνημείο; Κάποιο άγαλμα; Κάποια πλατεία; Πού να έχει ονομαστεί 
ή να αναφέρεται ή να θυμίζει αυτά τα γεγονότα; 

Μ: Από τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και από το έπος του ’40; 
Σ: Ναι. 
Μ:  (…) Εεε ναι…όχι δεν μου έρχεται δεν. 
Σ: Ούτε κάποιο άγαλμα κάποια πλατεία γενικά; 
Μ: Όχι το μαύρο άγαλμα αλλά με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και το 1940 

δεν πιστεύω έχει; 
Σ: Δεν ψάχνεις δηλαδή να δεις από πού έχουν ονομαστεί οι οδοί ή ποιον 

τιμούν τα αγάλματα; Δε σε ενδιαφέρει; 
Μ: Τσου. 
Σ: Όχι. Λοιπόν εμ τώρα λοιπόν θα σου δείξω έναν κατάλογο με τις οδούς των 

Γιαννιτσών. 
Μ: Τις οδούς; 
Σ: Ναι. 
Μ: Ωχ. 
Σ: Δε θέλω να τις διαβάζεις πολύ, άμα σου μείνει κάτι…κάποια οδός στο μάτι 

ότι θυμίζει, ότι προέρχεται, ότι είναι κάποιο τοπωνύμιο από αυτές τις 
περιοχές από αυτά τα γεγονότα απλά πες το μου. 

Μ: Ναι. 
Σ: Δεν είναι ανάγκη να ζορίζεσαι. Εντάξει; 
Μ: Ναι.  
Σ:  (…) Άμα θες άλλαξε σελίδα. 
Μ:  (…) Μου έρχεται η Γκόνου Γιώτα αλλά δεν ήταν από αυτά. 
Σ: Δεν το βάζεις δηλαδή; 
Μ: Ε δεν ήταν από τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ούτε από το έπος του ’40. 
Σ: Μήπως θυμάσαι από πού ήτανε; 
Μ: Ο Γκόνος Γιώτας; Στο έπος ε στο 1821. Στην επανάσταση με τους 

Τούρκους νομίζω. 
Σ: Για να σε βοηθήσω μήπως κάποια περιοχή από τον…από τη μικρά Ασία 

σου ‘ρχεται; 
Μ: Ελλησπόντου 
Σ: Ξέρεις πού είναι ο Ελλήσποντος; 
Μ: Στον Πόντο στον Εύξεινο Πόντο κάπου εκεί. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και ο Εύξεινος Πόντος. 
Σ: Αυτό. 
Μ: Και ο Κανάρης αλλά ήτανε από την επανάσταση με τους Τούρκους. 
Σ: Οπότε δεν μπαίνει; 
Μ: Όχι. 
Σ: Και η Κερασούντος που ήτανε στον Εύξεινο Πόντο στη Μικρά Ασία. 
Μ: Ναι. Και η Κωνσταντινουπόλεως που ήτανε που είναι προς τα εκεί τώρα. 
Σ: Από την Κωνσταντινούπολη είχανε φύγει πρόσφυγες τότε; 
Μ: Επειδή την είχανε πάρει ήδη οι Τούρκοι. Την είχαν πάρει. 
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Σ: Α για αυτό. Ας πούμε δεν είχαν έρθει από εκεί Έλληνες με τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ: Με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» όχι. 
Σ: Μήπως ξέρεις για ποιο λόγο; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δεν είχε Έλληνες; Για ποιο λόγο; 
Μ: Έλληνες είχε μερικοί, ζούσανε. 
Σ: Εντάξει. 
Μ: Μικράς Ασίας  που γράφει εκεί. 
Σ: Μχ άλλη οδός; 
Μ: Πηνελόπη Δέλτα όχι. 
Σ: Άμα θες να αλλάξω σελίδα. Διάλειμμα έχουν έξω; 
Μ: Όχι νομίζω είναι η πρώτη. Τώρα έχει. 
Σ: Άμα θες μπορείς να βγεις και να ‘ρθεις μετά; 
Μ: Όχι. 
Σ: Μη το χάσεις. 
Μ: Σαμψούντος που είναι προς τα εκεί προς μικρά Ασία. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και Σαραντάπορο που είναι προς τα εκεί. 
Σ: Άλλη περιοχή μήπως αναγνωρίζεις; 
Μ: Πάλι εδώ Τραπεζούντος που γράφει. 
Σ: Άλλη οδός;  
Μ: Νομίζω Φιλιππουπόλεως. 
Σ: Φιλιππουπόλεως; 
Ναι αλλά δεν είμαι σίγουρη. 
Σ: Δεν πειράζει. Θες να βγεις για διάλειμμα και να ‘ρθεις μετά; 
Μ: Όχι. Δεν πειράζει. 
Σ: Ευχαριστώ πολύ.  Λοιπόν μήπως έχεις ακούσει για αυτά τα δύο γεγονότα 

από την τηλεόραση; από πουθενά, από το σπίτι; Από πού ας πούμε έχεις 
ακούσει για αυτά; Από το σχολείο; 

Μ: Μας έχουνε πει όποτε κάνουμε γιορτές και αυτά μας μιλάνε. 
Σ: Ναι. 
Μ: Τώρα τελευταία κάναμε ένα μάθημα στη γλώσσα για τη μικρά Ασία. Και 

μου φαίνεται ότι έχω δει κι ένα έργο με το έπος του ’40. 
Σ: Ναι. Αυτοί…μήπως οι γονείς σου  κατάγονται από πρόσφυγες; 
Μ: Ε η γιαγιά μου. 
Σ: Μήπως η γιαγιά σου σου λέει ιστορίες; 
Μ: Όχι δεν έτυχε να μου πει κάτι…ε τίποτα. 
Σ: Μήπως πηγαίνεις σε κανένα σύλλογο; 
Μ:  Τσου. 
Σ: Μήπως διαβάζεις βιβλία είσαι μέλος τη βιβλιοθήκη; 
Μ: Έχω διαβάσει ένα νομίζω. 
Σ: Λοιπόν εδώ έχω έναν κατάλογο με βιβλία τα οποία είναι γνωστά και 

βρίσκονται και στη βιβλιοθήκη. Άμα έχεις διαβάσει κάποιο (…) μήπως είναι 
κάποιο από αυτά; Έχει και πίσω βιβλία. Δε σου έρχεται κάποιο ε; Δεν τα 
έχεις διαβάσει; 

Μ: Δε θυμάμαι καλά νομίζω είναι το «Αιχμάλωτος των Τούρκων», νομίζω δε 
θυμάμαι καλά. 

Σ: Θυμάσαι περίπου τι γινότανε; 
Μ: Όχι πολύ. 



 383

 
Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες σχετικά με κάποια γεγονότα 
και θέλω να μου πεις αν αναγνωρίζεις από ποιο γεγονός είναι και από πού 
το καταλαβαίνεις. 

Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν η πρώτη φωτογραφία είναι αυτή. Μήπως καταλαβαίνεις τίποτα 

από πού είναι; Μήπως σου θυμίζει κάτι; Τι βλέπεις καταρχήν; 
Μ: Βλέπω κάποιους…κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα. 
Σ: Και τι φοράνε αυτοί οι άνθρωποι; 
Μ: Ρούχα αλλά όχι κανονικά ρούχα, φοράνε… 
Σ: Είναι από κάποια περιοχή αυτά τα ρούχα; Ας πούμε είναι τούρκικα; 

Είναι…κοίτα φοράνε κελεμπίες, φοράνε στο κεφάλι σαρίκια. Πού μπορεί 
να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι;  

Μ: Στη Τουρκία. 
Σ: Ναι. Και γιατί έχει ελληνικές σημαίες; Μπορείς να σκεφτείς; 
Μ: Γιατί… 
Σ: Καταρχήν είναι χαρούμενοι αυτοί οι άνθρωποι, κοίτα κάνουνε παρέλαση 

στο δρόμο. 
Μ: Ναι. 
Σ: Μπορείς να σκεφτείς κανένα γεγονός χαρούμενο για τους Έλληνες της 

Τουρκίας; 
Μ: Ναι. 
Σ: Για πες. 
Μ: Που κάναν που απέ… απέλε… απέ... 
Σ: Πού απελευθερωθήκανε; 
Μ: Από τους Τούρκους. 
Σ: Πότε έγινε αυτό; 
Μ: Το είκοσι 28 Οκτωβρίου. 
Σ: Από τους Τούρκους όμως; 
Μ: Όχι, όχι οι Έλληνες. 
Σ: Οι Έλληνες απελευθερωθήκανε από τους Τούρκους στην Τουρκία; 
Μ: Όχι στην Ελλάδα. 
Σ: Μήπως θυμάσαι κάποιο άλλο γεγονός για τους Έλληνες της Τουρκίας; 
Μ:  (…)  
Σ: Όχι δεν πειράζει. Τώρα πάμε στη δεύτερη φωτογραφία. Τι βλέπεις; 
Μ: Εδώ έχει ένα καράβι. 
Σ: Συγγνώμη έχει ένα καράβι. 
Μ: Είναι μερικοί άνθρωποι πού κάθο… που κάθονται σε παλιά πράγματα. 
Σ: Μήπως σου θυμίζει κάτι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουνε έρχονται τι 

κουβαλάνε; 
Μ:  (…) 
Σ: Ε; Για να δούμε αυτήν εδώ τη φωτογραφία, την τρίτη. 
Μ: Εδώ είναι που έγινε ο πόλεμος. 
Σ: Ποιος πόλεμος; 
Μ: Ε ο με τους… εδώ είχε γίνει ένας πόλεμος αλλά με ποιον; 
Σ: Μήπως θυμάσαι κάποιο γεγονός στην ιστορία, που κάψανε μια πόλη και 

έφυγε ο κόσμος πρόσφυγες;  
Μ:  (…)  
Σ: Δε σου έρχεται καθόλου ε; Ούτε η τέταρτη φωτογραφία σου θυμίζει κάτι; 
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Μ:  (…) 
Σ: Με το πλοίο που φεύγει και την πόλη που καίγεται; 
Μ:  (…) 
Σ: Μήπως θυμάσαι κάποιο γεγονός που έφευγαν Έλληνες από ένα μέρος και 

καίγανε μετά το μέρος; Όχι ε; Δε σου θυμίζει κάτι.  
Μ:  (…) 
Σ: Λοιπόν εδώ είναι η πέμπτη φωτογραφία. Μήπως θυμάσαι κάτι; Σου θυμίζει 

κάτι από κάποια γιορτή ας πούμε του σχολείου; Από κάποιο γεγονός; 
Μ: Κάτι θυμάμαι. 
Σ: Για πες. 
Μ: Είναι που…που κάνουμε γιορτή επειδή… 
Σ: Επειδή; 
Μ: Είναι… 
Σ: Αυτές οι γυναίκες που πάνε τα πράγματα; 
Μ: Στους…στους φτω… στους φτωχούς. 
Σ: Κοίτα κρατάνε όπλα, εδώ πράγματα. 
Μ: Πάνε να πολεμήσουν. 
Σ: Ναι πότε πηγαίνανε οι γυναίκες στον πόλεμο πράγματα; 
Μ: Ε…ε… 
Σ: Ε; Δεν έχεις ακούσει για κάποιες γυναίκες, οι οποίες ήταν πολύ γενναίες 

και πηγαίνανε πράγματα στον πόλεμο στους άντρες, που πολεμούσανε; 
Μ: Έχω. 
Σ: Ποιες γυναίκες ήταν αυτές; Πως τις λέγανε; 
Μ: Ε…οι σουλιώ… 
Σ: Όχι δεν πειράζει λοιπόν. Τώρα ας δούμε και την έκτη φωτογραφία. Αυτή η 

φωτογραφία σου θυμίζει τίποτα με τους στρατιώτες πάνω στα χιόνια; 
Μ: Εδώ είναι…εδώ είναι ο πό… 
Σ: Εδώ είναι ποιος πόλεμος; 
Μ: Ο παγκόσμιος. 
Σ: Ποιος από όλους; 
Μ: Ο πρώτος; (…) Ο δεύτερος; 
Σ: Εσύ ξέρεις. Ποιος παγκόσμιος σου κάνει ότι είναι; Πότε οι Έλληνες 

πολεμούσαν πάνω στα βουνά με το χιόνι; 
Μ: Στον πρω… 
Σ: Ποιους πολεμούσανε τότε; 
Μ: Τους τους τους γερμ…όχι. 
Σ: Για πες.  
Μ:  (…)  
Σ: Δεν πειράζει ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Αυτή είναι η έβδομη 

φωτογραφία. 
Μ:  (…) 
Σ: Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Είναι κάποιοι ανθρώποι, φαντάροι, φαντάροι είναι. 
Σ: Ναι. 
Μ: Που κρατάνε όπλα, άλλοι είναι σε άλογα κρατάνε ελληνικές σημαίες. 
Σ: Και πως φαίνονται χαρούμενοι; Λυπημένοι; Τι κάνει ο κόσμος; 
Μ: Χαρούμενοι. 
Σ: Και πότε συνήθως είναι χαρούμενοι οι φαντάροι; 
Μ: Όταν… νικάμε όχι. Όταν νικάμε στη μάχη. 
Σ: Ποια μάχη μπορεί να νίκησαν αυτοί οι φαντάροι; 
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Μ: Με τους Τούρκους! 
Σ: Όταν πολεμούσαν οι Έλληνες με τους Τούρκους τέτοια ρούχα φορούσανε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Ποιον πόλεμο είπες ότι… 
Μ: Ο πρώτος παγκόσμιος. 
Σ: Σε ποιον πόλεμο πολεμήσαμε εμείς με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς; 
Μ: Με τους Ιταλούς πολέμησαν; 
Σ: Και με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς πολέμησαν.  
Μ: Ναι. 
Σ: Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κοίτα έχουμε και αυτήν εδώ την εικόνα 

την τελευταία. Τώρα εδώ ξεκαθαρίζουν πολλά. Για δες τι λέει η εικόνα, τι 
δείχνει η λεζάντα. 

Μ: Εδώ να δω ή να διαβάσω αυτό; 
Σ: Διάβασε τη λεζάντα και μετά δες την εικόνα. 
Μ: Λέει… 
Σ: Τι λέει; 
Μ: Λέει εδώ πέρα ένας ο Μουσολίνι στα παιδιά, ευχαριστώ, να τραβήξουνε 

την την… 
Σ: Τι τραβάνε; 
Μ: Την Ιταλία, την Ιταλία παραπέρα γιατί έρχονται οι Έλληνες για να τους 

πολεμήσουν. 
Σ: Και για ποιον λόγο πολέμησαν οι Έλληνες με τους Ιταλούς; 
Μ: Για… ε…για. 
Σ: Μήπως θυμάσαι τι είχε γίνει τότε με τους Ιταλούς…Πάνω στα βουνά της 

Αλβανίας που πολεμούσανε; 
Μ:  (…) 
Σ: Δε σου έρχεται κάτι ε; 
Μ:  (…) 
Σ: Λοιπόν τα δύο γεγονότα για τα οποία μιλάμε, οι πρώτες τέσσερις εικόνες 

που σου έδειξα ήτανε για τη «Μικρασιατική Καταστροφή». Ξέρεις για τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ:  (…) 
Σ: Δε ξέρεις κάτι; Δεν έχεις ακούσει τίποτα; 
Μ: Για τη; 
Σ: Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Μ: Για τη μικρασιατική; 
Σ: Ναι. 
Μ:  (…) 
Σ: Δεν έχεις ακούσει. Μήπως έχεις ακούσει για το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο, που μπήκε η Ελλάδα στον πόλεμο με την Ιταλία; 
Μ:  (…) Που πολεμούσανε οι Έλληνες με την Ιταλία; 
Σ: Ναι τι έχεις ακούσει σχετικά; 
Μ: Ότι…(…) 

Σ: Ότι; Μη ντρέπεσαι ότι έχεις ακούσει δεν με πειράζει εμένα και να είναι 

λάθος. Δεν ξέρεις ε; Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σου. 

Εντάξει ευχαριστώ πολύ. 

Μ: Γεια. 
Σ: Γεια σου. 
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Συνέντευξη τέταρτη 
Σ: Λοιπόν στην αρχή θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες και θέλω να μου 

πεις αν μπορείς να καταλάβεις από ποιο γεγονός είναι αυτές οι 
φωτογραφίες ή περίπου ποια ημερομηνία ή τι δείχνουνε. 

Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία, μήπως μπορείς να μου πεις τι 

βλέπεις; 
Μ: Μια παρέλαση. 
Σ: Πού μπορεί να είναι αυτή η παρέλαση; 
Μ: Ε στην παλιά Αθήνα. 
Σ: Αυτοί εδώ οι άνθρωποι φοράνε σαρίκια, φοράνε κελεμπίες, είναι κάπου 

στην Τουρκία και κρατάνε ελληνικές σημαίες. Μήπως μπορείς να σκεφτείς 
κάποιο γεγονός στην Τουρκία, στη Μικρά Ασία, χαρμόσυνο για τους 
Έλληνες εκεί; 

Μ: Ναι. (…) 
Σ: Έγινε κάτι σημαντικό, κάτι ευχάριστο για αυτούς τους Έλληνες που 

ζούσανε εκεί παλιά; 
Μ: Ναι. 
Σ: Τι έγινε; 
Μ: Η επανάσταση του ’21, που έγινε η επανάσταση. 
Σ: Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι πιο καινούργιο. 
Μ: Ναι, δε μπορώ να θυμηθώ. 
Σ: Δε μπορείς να θυμηθείς κάτι ευχάριστο για αυτούς τους ανθρώπους ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Λοιπόν θα δούμε τη δεύτερη φωτογραφία τώρα. Μπορείς να μου πεις τι 

βλέπεις; Είναι από την ίδια περιοχή πάλι. 
Μ: Μήπως ότι ε είναι μερικοί άνθρωποι, που πάνε, που φεύγουνε από εκείνο 

το μέρος. 
Σ: Μήπως ξέρεις  για ποιο λόγο φεύγουνε; 
Μ: Μμ… 
Σ: Ή για το ποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι; 
Μ: Μικρασιάτες και εγώ Μικρασιάτισα είμαι. 
Σ: Και εσύ είσαι; 
Μ: Ναι, η γιαγιά, η προγιαγιά μου. Ναι. Είναι Μικρασιάτες που έρχονται στην 

Ελλάδα. 
Σ: Μήπως ξέρεις για ποιο λόγο έφυγαν; 
Μ: Γιατί δεν…τότε δεν είχανε λεφτά εκεί. 
Σ: Δηλαδή δεν τους ανάγκασε κάτι να φύγουνε; 
Μ: Εντάξει εκεί μπορεί για μεταγραφή μπορεί να φύγανε. 
Σ: Για μεταγραφή δηλαδή; 
Μ: Δηλαδή να κάνανε στις σχολές τους για να βρούνε από πού…από πού 

είναι. 
Σ: Να δούμε την τρίτη φωτογραφία τώρα, είναι από την ίδια περιοχή. 
Μ: Τρένο;  
Σ: Όχι είναι μια πόλη. Που καίγεται. Μήπως θυμάσαι ποια πόλη κάηκε και για 

ποιον λόγο; 
Μ: Από  την ίδια  περιοχή είπατε; 
Σ: Ναι. Για να σε διευκολύνω θα σου δείξω και την επόμενη φωτογραφία. 

Είναι η τέταρτη φωτογραφία. Είναι πάλι η ίδια πόλη, αν και έχει και ένα 
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πλοίο μπροστά που φεύγει. Μήπως θυμάσαι κάποια πόλη, η οποία κάηκε, 
καταστράφηκε; 

Μ: Ναι. Δε θυμάμαι πως λέγεται. 
Σ: Μήπως θυμάσαι που ήτανε; 
Μ: Στη Μικρά Ασία νομίζω. 
Σ: Και για ποιο λόγο κάηκε ή καταστράφηκε; 
Μ: Ε νομίζω ότι την κάψανε μερικοί…ε…οι…επειδή έγινε τέτοιο, επειδή 

μαλώσανε. 
Σ: Ποιοι μαλώσανε; 
Μ: Ε οι Έλληνες νομίζω. 
Σ: Με ποιους; 
Μ: Τους Τούρκους. 
Σ: Για ποιο λόγο μαλώσανε; 
Μ: Δε θυμάμαι ακριβώς. 
Σ: Πριν… 
Μ: Για να φύγουνε.  
Σ: Ποιοι βάλανε να φύγουνε; Ποιους; 
Μ: Μήπως δεν τους αφήνανε να φύγουνε οι Τούρκοι τους Έλληνες; 
Σ: Και για αυτό το λόγο κάψανε την πόλη; Ποιοι την κάψανε την πόλη; Οι 

Έλληνες ή οι Τούρκοι; 
Μ: Οι Έλληνες. 
Σ: Οι Έλληνες την κάψανε;  
Μ: Ναι. 
Σ: Εντάξει. Γιατί δεν τους αφήνανε να φύγουνε οι Τούρκοι; 
Μ: Ναι. 
Σ: Για ποιο λόγο δεν τους αφήνανε να φύγουνε; 
Μ: Ε μπορεί να ήθελαν να τους κρατήσουνε για σκλάβους. 
Σ: Λοιπόν τώρα θα δούμε την πέμπτη φωτογραφία. Αυτή είναι από άλλο 

γεγονός. Τι βλέπεις; 
Μ: Βλέπω μερικούς μετανάστες. 
Σ: Δεν είναι μετανάστες, είναι στρατιώτες και έχει γυναίκες, που κουβαλούνε 

πράγματα σε ένα βουνό. Κοίτα εδώ πάνω γίνεται μάχη. Έχει και σημαίες 
ελληνικές. 

Μ: Αχ ναι. Μπορεί να είναι η μάχη του ’21. 
Σ: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι μπορεί να είναι η μάχη του ’21; 
Μ: Γιατί ήτανε πάρα πολύ, πάρα πολύ, ήτανε πάρα πολύ μεγάλη μάχη και ε… 
Σ: Φοράνε αυτοί οι στρατιώτες ρούχα του ’21; Έχουν όπλα του ’21; 
Μ: Όχι. 
Σ: Τι φοράνε; 
Μ: Ε ρούχα στρατιωτικά. 
Σ: Τότε το ’21 φορούσαν ρούχα στρατιωτικά; 
Μ: Όχι. 
Σ: Από ποιον πόλεμο μπορεί να είναι αυτοί οι στρατιώτες; 
Μ: Τον παγκόσμιο πόλεμο. 
Σ: Ποιον παγκόσμιο πόλεμο από τους δύο; 
Μ: Το δεύτερο; 
Σ: Ποιους πολεμούσαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο; 
Μ: Δε…δε… 
Σ: Δε θυμάσαι; 
Μ: Όχι. Τους…τους… Το πρώτο θυμάμαι. 
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Σ: Στον πρώτο ποιους πολεμούσαμε; 
Μ: Πολεμούσανε μαζί… τους Γερμανούς, οι Έλληνες τους Γερμανούς. 
Σ: Στο δεύτερο που το γιορτάζουμε κιόλας; 
Μ: Ιταλούς! 
Σ: Θυμάσαι τότε οι γυναίκες αυτές τι μπορεί να κάνανε; Έχεις ξαναδεί τέτοια 

φωτογραφία με γυναίκες; Έχεις ακούσει κανένα τραγούδι; Κανένα ποίημα; 
Μ: Ναι. 
Σ: Για πες. 
Μ: Ε έχει…μήπως ε τους καίγανε τα σπίτια. 
Σ: Ποιανών; 
Μ: Των ελλήνων. 
Σ: Και φεύγανε; 
Μ: Ναι και παίρνανε τα παιδιά. 
Σ: Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία, την έκτη φωτογραφία. 
Μ: Εδώ είναι κάτι φαντάροι, που πολεμάνε, που πηγαίνουν με τα όπλα τους. 

Σε ένα βουνό είναι. 
Σ: Από πού μπορεί να είναι; Από ποια χρονολογία τους φαντάζεσαι; 
Μ: Τους…1890; 
Σ: Σε ποιο πόλεμο είχε βουνό; Είχε χειμώνα; 
Μ:  (…) 
Σ: Δε θυμάσαι; 
Μ: Είχε κάτι τέτοια σε μια γιορτή αλλά… 
Σ: Δε θυμάσαι; 
Μ: Με το Χίτλερ; 
Σ: Μήπως θυμάσαι ποιος χειμώνας ήταν αυτός; Ποια ημερομηνία; 
Μ: Το 1900….όχι δε θυμάμαι. 
Σ: Λοιπόν τώρα είναι η έβδομη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Βλέπω να…να πανηγυρίζουν με ελληνικές σημαίες. 
Σ: Ποιοι είναι αυτοί; 
Μ: Μήπως είναι οι Έλληνες φαντάροι; 
Σ: Ναι. Μήπως ξέρεις από ποιον πόλεμο μπορεί να είναι; Σε ποιον πόλεμο 

νικήσαμε; 
Μ: Με την Αγγλία; 
Σ: Γιατί πιστεύεις ότι ήτανε με την Αγγλία; 
Μ: Από τις σημαίες. 
Σ: Μήπως για να βγάλουνε τις σημαίες έξω οι Έλληνες ήτανε σύμμαχοι οι 

Άγγλοι; 
Μ: Α ναι. 
Σ: Και σε ποιον πόλεμο ήτανε σύμμαχοι οι άγγλοι με τους Έλληνες; 
Μ:  (…) 
Σ: Στον πόλεμο με τους Ιταλούς τι γινότανε; 
Μ: Ε είχανε ε… 
Σ: Αυτοί εδώ οι άνθρωποι γιορτάζουνε μια νίκη. 
Μ: Ναι. 

Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια νίκη στον πόλεμο με τους Ιταλούς σημαντική; 
Καμιά πόλη που να πήραμε; Οι Έλληνες; 
Μ: Με τους Ιταλούς; Όλοι; 
Σ: Δε σου έρχεται στο μυαλό κάτι; 
Μ: Όχι. 
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Σ: Λοιπόν θα δούμε την επόμενη ερώτηση, επόμενη εικόνα, μπορείς να μου 
πεις τι βλέπεις 

Μ: Μπορώ να το δω αυτό; 
Σ: Ναι μπορείς. 
Μ: Βλέπω ανθρώπους και ένα χάρτη έχει εδώ πέρα. 
Σ: Και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; Ποιοι είναι αυτοί; Από ποιο γεγονός 

μπορεί να είναι; 
Μ: Ιταλοί μήπως; Επειδή είναι ο Μουσολίνι πρέπει να είναι Ιταλοί. 
Σ: Ναι και τι κάνανε, σε ποιο γεγονός μπορεί να είναι; 
Μ: Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος. 
Σ: Ναι και τι έγινε τότε; 
Μ: Τι; 
Σ: Και τι έγινε τότε; Νικήσαμε; Χάσαμε; 
Μ: Νικήσαμε. 
Σ: Α για αυτόν το λόγο προσπαθούν να πάρουν την Ιταλία από κοντά; 
Μ: Α όχι, όχι. 
Σ: Αλλά;  
Μ: Χάσαμε. 
Σ: Γιατί χάσαμε; «Βοηθάτε παιδιά να τραβήξουμε παραπέρα, γιατί οι Έλληνες 

μας πλησιάζουνε». 
Μ:  (…) 
Σ: Δεν είσαι σίγουρη ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εντάξει. Λοιπόν όπως κατάλαβες… 
Μ: Ναι 
Σ: …τα δύο γεγονότα για τα οποία μιλάμε είναι η «Μικρασιατική 

Καταστροφή» και ο πόλεμος ο ελληνοϊταλικός. Θέλω σε αυτόν εδώ το 
χάρτη των Γιαννιτσών. 

Μ: Ναι. 
Σ: Να μου κάνεις ένα κυκλάκι τις οδούς, τις οποίες περνάς κάθε μέρα. 
Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν εδώ θα σου δώσω ένα μαρκαδοράκι να κάνεις το κυκλάκι σου. 

Εδώ πέρα είναι το δημοτικό σου, δεν το έχει ο χάρτης δυστυχώς. Εδώ 
είναι η αστυνομία, το ανοιχτό θέατρο, εδώ είναι η πλατεία Γκόνου Γιώτα. 

Μ: Από όπου περνάω; 
Σ: Ναι από όπου περνάς πιο συχνά. 
Μ: Εδώ πέρα μένω για αυτό περνάω από εδώ.  
Σ: Ναι. 
Μ: Εδώ είναι τα αγγλικά μου. 
Σ: Ναι. 
Μ: Μετά περνάω από εδώ. 
Σ: Από το πεζόδρομο περνάς καθόλου; 
Μ: Ναι περνάω. 
Σ: Εδώ είναι ο πεζόδρομος. 
Μ: Εδώ; 
Σ: Ναι. 
Μ: Εδώ. 
Σ: Ναι. 
Μ: Περνάω από τη Χατζηδημητρίου… 
Σ: Αυτά ε; 
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Μ: Αυτό εδώ πέρα, που κατεβαίνει. Α αυτό εδώ πέρα, Χατζηδημητρίου. 
Σ: Λοιπόν ας βάλουμε ένα μεγάλο κυκλάκι από εδώ που περνάς κάθε φορά 

και από εδώ. 
Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν μήπως σε αυτούς τους δρόμους που περνάς κάθε φορά έχεις 

προσέξει ή γενικά σε όλα τα Γιαννιτσά αν έχεις περάσει, κάποιο μνημείο, 
κάποιο άγαλμα, κάποιο δρόμο, το οποίο να είναι μόνο για τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή» και για τον πόλεμο του ’40. Όχι για άλλο 
γεγονός. 

Μ: Α! τον πόλεμο του ’40. Δε θυμάμαι. Με τους δρόμους δεν τα πάω καλά. 
Σ: Δεν κοιτάς δηλαδή όταν περνάς τους δρόμους… 
Μ: Όχι. 
Σ: …τα μνημεία, τα αγάλματα. 
Μ: Σπάνια. Αγάλματα κοιτάζω αλλά δεν ξέρω από πού είναι. 
Σ: Δεν γράφουν από κάτω ας πούμε; 
Μ: Δεν πηγαίνω τόσο κοντά για να δω. 
Σ: Δεν πηγαίνεις κοντά. Λοιπόν κοίτα να δεις τι θα κάνουμε. Λοιπόν τώρα θα 

σου δώσω αυτόν εδώ τον κατάλογο που έχει όλες τις οδούς των 
Γιαννιτσών. 

Μ: Ναι. 
Σ: Θέλω να ρίξεις μια ματιά μόνο και να μου πεις… 
Μ: Ναι. 
Σ: …εμένα αν βρίσκεις κάποια, η οποία να σχετίζεται μόνο με αυτά τα δύο 

γεγονότα όμως, όχι με άλλο.  
Μ: Ναι. 
Σ: Και να είσαι σίγουρη. Δε θέλω να σημειώνεις απλά να μου πεις. Δε θέλω 

να σκέφτεσαι πολλή ώρα απλά αν θυμάσαι, αν ξέρεις κάποια από αυτές 
τις οδούς να το πεις, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κατάλογος. Εντάξει; 

Μ: Ναι. Αυτά τα ΑΓ είναι ονόματα αγίων; 
Σ: Ναι είναι ονόματα αγίων. Τα ΑΓ είναι ονόματα αγίων, το αφών είναι 

αδελφών, το ΑΧ εδώ πέρα είναι αρχιεπίσκοπου. 
Μ: Το 40 είπατε το 40; 
Σ: Ναι αλλά αυτό είναι άγιοι Σαράντα. 
Μ: Ναι το ξέρω τον πόλεμο του ’40. 
Σ: Ναι τον πόλεμο του ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή». Ας πούμε 

κάποιο μέρος στο οποίο έγινε κάποια μάχη ή κάποιο μέρος στη Μικρά 
Ασία, για να σε βοηθήσω, κάποια ημερομηνία μπορεί. 

Μ: Έχει και ημερομηνίες; 
Σ: Να εδώ μπροστά έχει τρεις μόνο. 
Μ: Α! 14η Σεπτεμβρίου. 
Σ: 14η Σεπτεμβρίου. Για ποιο λόγο; 
Μ: Ε κάπου το είχα ακούσει. 
Σ: Τι είχε γίνει τότε; Σε ποιο γεγονός το βάζεις; 
Μ: Που είχαμε…ε…το θυμάμαι, 14 Σεπτεμβρίου το 1940 είχε γίνει ένας 

πόλεμος. 
Σ: Δηλαδή είναι με το ’40;  
Μ: Ναι. 
Σ: Εντάξει. Κάτι άλλο αν έχεις δει; 
Μ: Αυτή είναι Αγνώστου Στρατιώτη; 
Σ: Ναι. 
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Μ:  (…) 
Σ: Άμα δε βρίσκεις κάτι δεν πειράζει, άλλαξε σελίδα απλά. 
Μ: Ναι. 
Σ: Δε θα βαθμολογηθείς από αυτό. 
Μ: Το ξέρω. Εδώ το Γ. τι είναι; 
Σ: Γεώργιος. Γεώργιος Παπανδρέου. 
Μ: Αυτό είναι αδελφών; 
Σ: Είναι Δελφών. 
Μ: Δημήτρης σημαίνει αυτό; 
Σ: Δημήτρης σημαίνει ναι. Θέλεις να αλλάξω σελίδα; 
Μ: Ναι. 
Σ: Ελευθέριος σημαίνει αυτό.  
Μ: Το ξέρω. 
Σ: Και αυτό σημαίνει εθνικής αντίστασης. 
Μ: Δε βρίσκω κανένα.  
Σ: Δεν πειράζει, αν δε θυμάσαι δεν είναι πολλά. 
Μ: Ελ. Σημαίνει ελευθερίας; 
Σ: Δε ξέρω Ελ. Χρυσολωρά τι είναι; 
Μ: Είναι το Επτανήσου. 
Σ: Το Επτανήσου με ποιο; 
Μ: Μμ…μου ξαναλέτε λιγάκι με ποια; 
Σ: Τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και ο πόλεμος με τους Ιταλούς. 
Μ: Το δεύτερο. 
Σ: Το δεύτερο; Τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 
Μ: Ναι. 
Σ: Τι ήτανε η Επτάνησος; 
Μ: Μ.. 
Σ: Λίγο δυνατά για να ακούγεσαι. 
Μ: Το έχω ακούσει από τη γιαγιά μου. 
Σ: Λίγο δυνατά. 
Μ: Το έχω ακούσει από τη γιαγιά μου. 
Σ: Ότι η Επτάνησος σχετίζεται με τον πόλεμο; 
Μ: Ναι. 
Σ: Πως σχετίζεται δηλαδή; 
Μ: Μου είχε πει, μου είχε πει κάτι. 
Σ: Ότι; 
Μ: Ότι τη είχαν πάρει. 
Σ: Την Επτάνησο; 
Μ: Ναι. 
Σ:  (…) 
Μ: Δε θυμάμαι κάποια για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και για το τέτοιο. 
Σ: Δεν έχεις βρει καμία ε; 
Μ: Όχι. Δε θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι. Κοίτα και την τελευταία σελίδα τώρα και αν βρεις καμία πες 

μου. 
Μ: Αυτήν; 
Σ: Έχει κι από πίσω. 
Μ: Ταγματάρχης είναι αυτό; 
Σ: Ταγματάρχης, ναι. 
Μ: Δε θυμάμαι τίποτα. 
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Σ: Δε θυμάσαι, δεν πειράζει. Λοιπόν όταν μιλάτε για αυτά τα δύο γεγονότα, 
από πού έχεις ακούσει για τον πόλεμο με τους Ιταλούς και τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή»; 

Μ: Για τη μικρασιατική, για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» έχω ακούσει από 
τις γιαγιάδες μου. 

Σ: Τι σου έχουνε πει; Σου έχουνε πει κάποια ιστορία; 
Μ: Ε όχι δε μου έχουν πει. 
Σ: Τι σου έχουν πει δηλαδή για τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 
Μ: Ε ακού…δεν καταλάβαινα τι έλεγαν. 
Σ: Δεν καταλάβαινες ε;  
Μ: Ε κάτι λίγα. 
Σ: Ας πούμε τι έλεγαν; 
Μ: Δε μιλούσαν καθαρά ελληνικά. 
Σ: Α δε μιλούσαν καθαρά ελληνικά. Έχεις ακούσει από την τηλεόραση; Έχεις 

διαβάσει κάποιο βιβλίο; 
Μ: Όχι. 
Σ: Μόνο από το σχολείο ότι έχεις ακούσει. Δεν έχεις ακούσει από αλλού ας 

πούμε;  
Μ:  (…) 
Σ: Στη δημοτική βιβλιοθήκη μήπως είσαι μέλος; 
Μ: Ήμουνα αλλά τώρα ξεγράφτηκα. 
Σ: Μήπως έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι σχετικά; 

Μ: Όχι. 

Σ: Δεν έχεις διαβάσει κάποιο ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Μήπως είσαι μέλος σε κάποιο σύλλογο; Σε κάποιο χορευτικό; 
Μ: Τσου. 
 

Συνέντευξη πέμπτη 
Σ: Λοιπόν στην αρχή θα σου δείξω κάποιες εικόνες και θέλω να μου πεις 

αν μπορείς να καταλάβεις από ποιο γεγονός μπορεί να είναι και τι δείχνουν. 

Λοιπόν η πρώτη εικόνα. Τι βλέπεις; 

Μ: Βλέπω πολλούς άνθρωπους, βλέπω πολλούς άνθρωπους να έρχονται σε 
κάποια σπίτια σε έναν δρόμο. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι από την 
καταστροφή της Σμύρνης. 

Σ: Για ποιο λόγο το πιστεύεις αυτό; 
Μ: Επειδή και τότε έχω ακούσει πως ήταν…φεύγανε οι άνθρωποι με ότι 

βρούνε στα χέρια τους. 
Σ: Αυτοί σου φαίνονται να φεύγουνε; Μήπως κάνουνε κάτι; Παρέλαση; 

Διαδήλωση; Έχουν ελληνικές σημαίες στα μπαλκόνια τους. 
Μ: Παρέλαση δε μου φαίνεται και τόσο γιατί θα ήτανε με τη σειρά. Μήπως 

μπορεί να είναι διαδήλωση; 
Σ: Σου φαίνονται χαρούμενοι ή λυπημένοι; 
Μ: Λίγο σκυφτοί. 
Σ: Λίγο σκυφτοί; Άμα ήτανε χαρούμενοι, υπήρχε περίπτωση κάποιο γεγονός 

για τους Έλληνες, που ήτανε στη Μικρά Ασία για να είναι χαρούμενοι; Κάτι 
να τους έκανε χαρούμενους;  

Μ:  (…) 
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Σ: Έγινε κάτι καλό για αυτούς μήπως πριν φύγουνε; 
Μ: Δε νομίζω. 
Σ: Δε νομίζεις ότι έγινε κάτι. Τώρα πάμε στη δεύτερη φωτογραφία, τι βλέπεις 

εδώ; 
Μ: Είναι πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι σε ένα λιμάνι με διάφορα πράγματα και 

πηγαίνουν προς σε ένα πλοίο νομίζω. 
Σ: Από ποιο γεγονός μπορεί να είναι της ελληνικής ιστορίας αυτό; 
Μ: Μου φαίνεται και πάλι από την καταστροφή της Μικράς Ασίας; 
Σ: Για ποιο λόγο; Τι έγινε τότε; 
Μ: Επειδή τότε οι άνθρωποι φεύγανε με καράβια για να έρθουνε στην 

Ελλάδα. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και πολλοί…όσοι προλάβαιναν στο πλοίο και οι άλλοι πέφτανε στη 

θάλασσα. 
Σ: Για ποιο λόγο φεύγανε;  
Μ: Γιατί οι Τούρκοι καίανε τις πόλεις τους, μπορούσαν να τους σκοτώσουνε. 
Σ: Οι Τούρκοι μένανε εκεί ή οι Τούρκοι ήρθανε μετά; 
Μ: Ήρθανε μετά. 
Σ: Δηλαδή εκεί μένανε μόνο Έλληνες; 
Μ: Ναι και…μπορεί να υπήρχανε μερικοί Τούρκοι αλλά οι Έλληνες 

προχωρήσανε προς τα μέσα. 
Σ: Ναι. 
Μ: Για να καταλάβουνε τις πόλεις και δεν είχανε μετά άλλα όπλα. 
Σ: Οι Έλληνες που ζούσανε στη Μικρά Ασία ή οι Έλληνες που ζούσανε στην 

Ελλάδα; 
Μ: Στη Μικρά Ασία. 
Σ: Δηλαδή οι Έλληνες που ζούσανε στο κράτος της Ελλάδας δεν είχανε πάει 

εκεί; 
Μ: Όχι. Μπορεί να τους έστειλαν βοήθεια στρατό. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και μετά οι Τούρκοι τους έδιωξαν από εκεί και ήρθανε στην Ελλάδα. 
Σ: Ναι. Ε μήπως ξέρεις…τους έδιωξαν γιατί πήγανε μέσα βαθιά στην 

Τουρκία; Για αυτό; 
Μ: Τους είχανε πει να μην πάνε, να μην προχωρήσουνε άλλο. 
Σ: Τώρα πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία τι δείχνει; 
Μ: Ε δείχνει… είναι μια πόλη, που φαίνεται από τη θάλασσα και από πίσω ε 

εκρήξεις γίνονται, έχει φωτιά; Κάτι τέτοιο. 
Σ: Μήπως ξέρεις κάποιο γεγονός στην ιστορία που είχε μια πόλη, η οποία 

κάηκε; 
Μ: Ναι. Εμ την καταστροφή της Σμύρνης. 
Σ: Έχεις δει κι άλλες φωτογραφίες σχετικά με την καταστροφή της Σμύρνης; 

Έχεις ακούσει; 
Μ: Εμ έχω δει έναν πίνακα, εκεί που πηγαίνω για να μάθω βυζαντινή 

μουσική, που είναι άνθρωποι που πέφτουνε στη θάλασσα και από πίσω 
καίγεται η πόλη.  

Σ: Ναι. Ε έχεις ακούσει από τις συζητήσεις από τους δικούς σου; Να έχει κι 
άλλη φωτογραφία σχετική. Εδώ έχει και το καράβι μπροστά που φεύγει με 
τους πρόσφυγες. 

Μ: Εμ έχω ακούσει μερικά πράγματα και τώρα κάνουμε και στην ιστορία. 
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Σ: Έχεις ακούσει γενικά; Δηλαδή η καταστροφή της Σμύρνης είναι γνωστή ως 
γεγονός; 

Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν τώρα θα δούμε την πέμπτη φωτογραφία, που είναι από άλλο 

γεγονός. Μπορείς να μου πεις τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Ναι. Βλέπω μερικές κυρίες, που φορ…που παίρνουνε μαζί τους κουτιά και 

τα πηγαίνουνε στο βουνό επάνω για να πολεμήσουνε. Τα πηγαίνουνε με 
διάφορους τρόπους. 

Σ: Σε ποιον πόλεμο μπορεί να είναι οι κυρίες; 
Μ: Τότε που ήτανε με τους Ιταλούς στα σύνορα με την Αλβανία. 
Σ: Μήπως θυμάσαι πως τις λέγανε αυτές τις κυρίες; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δεν είχανε  κάποιο όνομα από την περιοχή που μένανε; 
Μ: Οι σουλιώτισσες;  
Σ: Λοιπόν μήπως θυμάσαι που γινότανε ο πόλεμος με τους Ιταλούς; Σε ποια 

περιοχή;  
Μ: Ε…στα βουνά της Αλβανίας. 
Σ: Ναι. Για ποιο λόγο έγινε στα βουνά της Αλβανίας; 
Μ: Επειδή οι Έλληνες δεν τους άφησαν να περάσουνε στην Ελλάδα. 
Σ: Τους Ιταλούς; 
Μ: Ναι. 
Σ: Δηλαδή οι Αλβανοί τι ήτανε; Ήτανε σύμμαχοι; Ήτανε κατακτημένοι από 

τους Ιταλούς; 
Μ: Μάλλον ήτανε κατακτημένοι.  
Σ: Ε είχε δει κι άλλες εικόνες με αυτές τις κυρίες να ανεβάζουνε πράγματα; 

Έχεις ακούσει κάποιο ποίημα; 
Μ: Όχι απλώς εμ έχω, μου έχουν πει οι γονείς μου, ότι έχω το όνομα του 

προπάππου που είχε πάει εκεί πέρα στον πόλεμο. 
Σ: Με τους Ιταλούς; Μήπως θυμάσαι τι έγινε σε αυτόν τον πόλεμο; Αν 

νικήσαμε; Αν χάσαμε; 
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι. Πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Αυτή  η 

φωτογραφία από που μπορεί να είναι; 
Μ: Από τα βουνά της Αλβανίας. 
Σ: Από που το κατάλαβες; 
Μ: Επειδή φαίνονται εδώ πέρα σα χιόνια, διάφορα υψώματα, εμ οι άνθρωποι 

εκεί προχωράνε μαζεμένοι, επειδή έχω ακούσει πως εκεί προσπαθούσαν 
να ζεσταθούν, πηγαίναν μαζί-μαζί επειδή από το χιόνι μπορούσαν να 
βουλιάξουν μέσα. 

Σ: Μήπως θυμάσαι πως λέγανε εκείνον τον καιρό; Μήπως τον είχαν 
ονομάσει κάπως εκείνο το χειμώνα; 

Μ: Όχι. 
Σ: Αλλά έχεις ακούσει ότι ο πόλεμος έγινε χειμώνα έτσι; 
Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν τώρα ας δούμε την επόμενη φωτογραφία την έβδομη. 
Μ: Εδώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι κάτι σαν παρέλαση. 
Σ: Ναι. 
Μ: Μάλλον επειδή νίκησαν. 
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Σ: Ναι είναι από τον προηγούμενο πόλεμο, που βλέπαμε πριν το ’40. Μήπως 
βλέπεις καθόλου, ξέρεις  κάποια νίκη, η οποία έγινε, σημαντική σε εκείνον 
εκεί τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 

Μ: Όχι. 
Σ: Δεν ξέρεις κάποια σημαντική νίκη ας πούμε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Τώρα θα δούμε την τελευταία φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ;  
Μ: Γελοιογραφία. 
Σ: Ναι. Τι γίνεται σε αυτήν τη γελοιογραφία; 
Μ: Είναι κάποιοι που πηγαίνουν προς… 
Σ: Για διάβασε λίγο από εδώ. 
Μ: Μουσολίνι: βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παραπέρα γιατί οι Έλληνες 

μας πλησιάζουνε. 
Σ: Και εδώ. 
Μ: Ιταλικό ανακοι…ανακοινωθέν: η βροχή και η κακοκαιρία μας εμπόδισε την 

παρέλαση. 
Σ: Μήπως ξέρεις τι έγινε; Μήπως σου λένε αυτές οι φωτογραφίες τι έγινε τότε 

με τον πόλεμο; Ποιοι νίκησαν; 
Μ: Οι Έλληνες . 
Σ: Μήπως θυμάσαι πότε νίκησαν τους Ιταλούς και τι έγινε μετά; 
Μ: Νομίζω πως κράτησε, δε θυμάμαι πότε. 
Σ: Και μετά τι έγινε; 
Μ: Ήρθαν μετά οι σύμμαχοι και βοήθησαν αυτούς και πήγανε στην Κρήτη και 

τους καθυστέρησαν εκεί πέρα και για να πάνε στη Ρωσία τους 
καθυστέρησαν και πήγαν και πέθαναν πολλοί από αυτούς γιατί είχε 
χειμώνα πολύ βαρύ. 

Σ: Αυτό από πού το άκουσες; Το είπατε στο σχολείο, το έχεις ακούσει σε 
κάποιο ντοκιμαντέρ; Το έχω ακούσει σε διάφορα μαθήματα της γλώσσας, 
τα κάνουμε όταν έρχονται αυτές οι γιορτές. 

Μ: Εντάξει τώρα θα σου δείξω έναν χάρτη της πόλης και θέλω με το 
μαρκαδοράκι που θα σου δώσω σε λίγο να κάνεις ένα κυκλάκι με τις 
περιοχές όπου περνάς κάθε μέρα. Για να σε διευκολύνω εδώ πέρα 
ακριβώς είναι το σχολείο σου. Λοιπόν εδώ είναι το σχολείο σου, εδώ πέρα 
είναι το ανοιχτό θέατρο, εδώ πέρα είναι η αστυνομία, εδώ πέρα είναι ο 
Άγιος Κωνσταντίνος και εδώ πέρα είναι η πλατεία Μάγγου. 

Σ: Εδώ πέρα είναι ο Άγιος Γεώργιος; 
Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν εδώ καθημερινά που έχουμε σχολείο, ξεκινάω από εδώ πέρα που 

είναι το σπίτι μου που πηγαίνω. 
Μ: Μετά επίσης πηγαίνω στον Άγιο Γιώργη επειδή έχω… 
Σ: Εδώ είναι ο Άγιος Γεώργιος, εδώ έχει μια οδό που λέγεται Άγιος Γεώργιος 

και μπερδεύτηκες. 
Μ: Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πιο δρόμο ακολουθώ, εδώ έχει μια ευθεία προς 

τα κάτω από εδώ… 
Σ: Κάπου από εδώ κοντά. 
Μ: Να τα κάνω με μαρκαδόρο; 
Σ: Ναι. 
Μ: Και μετά από εδώ. 
Σ: Εδώ είναι η πλατεία. 
Μ: Πού είναι ο πεζόδρομος; 
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Σ: Ο πεζόδρομος είναι εδώ. Βενιζέλου. Εδώ να εδώ πάνω είναι ο 
πεζόδρομος, Βενιζέλου. 

Μ: Μετά πάλι πηγαίνω, κάπου εδώ πέρα οδό κοντά, α στην οδό Μαγκριώτη, 
εδώ κοντά είναι. Εκεί έχω αγγλικά και μετά πηγαίνω…εκεί. Εκεί πέρα κάνω 
βυζαντινή μουσική. 

Σ: Ωραία, μήπως κάθε μέρα που πηγαίνεις σε αυτές τις περιοχές έχεις 
προσέξει κάποιο άγαλμα, κάποιο μνημείο, κάποια πλατεία, κάποια οδό 
ίσως, η οποία να είναι σχετική με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και τον 
πόλεμο με τους Ιταλούς. Ή γενικά σε όλα τα Γιαννιτσά αν έχεις προσέξει 
κάτι. 

Μ: Δε νομίζω να έχω προσέξει. 
Σ: Δηλαδή δεν κοιτάς καθόλου τους δρόμους, τα μνημεία; 
Μ: Έχω δει στην πλατεία Μάγγου, κάποια μνημεία αλλά… 
Σ: Δεν ξέρεις από πού είναι ε; 
Μ: Αλλά είναι από εκεί από τον πόλεμο τον μακεδονικό. 
Σ: Μπράβο. Για τους πολέμους που λέμε εμείς δεν ξέρεις κάτι; 
Μ: Όχι.  
Σ: Όχι. Λοιπόν κοίτα τι θα κάνουμε θα σου δείξω εγώ έναν κατάλογο των 

Γιαννιτσών με όλες τις οδούς και θέλω να μου πεις αν αναγνωρίζεις 
κάποια οδό, η οποία να έχει σχέση. Δε χρειάζεται να κοιτάζεις προσεχτικά. 
Απλά αν μια οδό την ξέρεις θα το σημειώσεις μόνη σου, ε θα μου πεις 
μόνη σου. 

Μ:  (…) 
Σ: Απλά να μου πεις. Μόνο με αυτά τα δύο γεγονότα όμως. Εντάξει; 
Μ:  (…) 
Σ: Βρήκες κάποια σχετική; Ας πούμε κάποια τοποθεσία όπου έγινε κάποια 

μάχη, κάποια περιοχή στη Μικρά Ασία; Τέτοια πράγματα περίπου; 
Μ: Όχι.  
Σ: Θες να αλλάξεις σελίδα. Αν δε βρίσκεις κάτι μην παιδεύεσαι. 
Μ:  (…) 
Σ: Ποια οδό βρήκες; 
Μ: Την εθνικής αντίστασης. 
Σ: Η εθνικής αντίστασης με ποιο είναι; Πότε ήταν η εθνική αντίσταση; Σε ποιο 

από τα δύο γεγονότα; 
Μ: Η εθνική αντίσταση νομίζω πως ήτανε στο δεύτερο γεγονός με τους 

Ιταλούς. 
Σ: Μπράβο να το βάλουμε εκεί λοιπόν; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εντάξει.  
Μ: Εμ βρήκα την Καππαδοκία. 
Σ: Τι είναι η Καππαδοκία; 
Μ: Είναι μια πόλη της Μικράς Ασίας. 
Σ: Ναι. Και τι έγινε εκεί; Για ποιο λόγο μπορεί να βγάλανε την οδό αυτήν 

Καππαδοκίας; Μπορείς να σκεφτείς; 
Μ: Για να την τιμήσουν; 
Σ: Ναι.  
Μ:  (…) 
Σ: Άμα βρεις κάποια οδό πες μου. 
Μ: Βρήκα. 
Σ: Ποια οδό βρήκες; 
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Μ: Τη Μικράς Ασίας. 
Σ: Τη Μικράς Ασίας; Εντάξει. Με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» τη συνδέεις 

ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εντάξει βρήκες κάποια άλλη; 
Μ: Νομίζω πως βρήκα άλλη μία. 
Σ: Ποια οδό βρήκες; 
Μ: Τη Μιλτιάδου, νομίζω ότι είναι από… 
Σ: Από; 
Μ: Τη Μιλτιάδου. 
Σ: Από πού νομίζεις ότι είναι; 
Μ: Από τον Μιλτιάδη που είπε όχι στους Ιταλούς. 
Σ: Άρα νομίζεις ότι είναι από τον πόλεμο με τους Ιταλούς; Εντάξει. 
Μ:  (…) 
Σ: Καμία άλλη οδό; 
Μ: Δε βρήκα κάτι. 
Σ: Δε βρήκες κάτι. 
Μ:  (…)  
Σ: Βρήκες κάποια άλλη; 
Μ:  Τσου. 
Σ: Δε βρήκες κάποια άλλη ε; Λοιπόν…δεν έχει. 
Μ: Ορίστε. 
Σ: Από πού ακούς για αυτά τα δύο γεγονότα περισσότερο; Ακούς από το 

σπίτι σου που ο…που ο προπάππους σου πολέμησε στον πόλεμο κιόλας; 
Τι ακούς από το σπίτι για τον προπάππου σου που πολέμησε; 

Μ: Ε δεν…δεν έχω ακούσει και πάρα πολλά γιατί…εντάξει η μαμά μου επειδή 
ήτανε μικρή της έλεγε, τώρα που έχει γεράσει δε θυμάται κιόλας, εν ακούει 
και καλά. 

Σ: Μήπως λένε οι δικοί σου κάτι για τον παππού σου που πολέμησε; Μια 
ιστορία; 

Μ: Όχι. 
Σ: Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» λέτε καθόλου ιστορίες; Μήπως έχουν 

οι δικοί σου καταγωγή; 
Μ: Όχι. Απλώς…καμιά φορά αν τυχόν ρωτήσω για κάτι. 
Σ: Γιατί ρωτάς συνήθως; 
Μ: Από περιέργεια. 
Σ: Εννοώ τι έχεις ρωτήσει μέχρι τώρα; 
Μ: Εμ…εμ τους είχα πει για αυτόν τον πίνακα, που τον είχα δει και δεν είχα 

καταλάβει το τι έδειχνε και είχα ρωτήσει. 
Σ: Αλλού από πού έχεις δει; Από την τηλεόραση; 
Μ: Εμ μερικά πράγματα, κάποια σε ντοκιμαντέρ. 
Σ: Για ποιο θέμα; Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ή για τον πόλεμο με 

τους Ιταλούς; 
Μ: Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Σ: Και  τι έλεγε αυτό το ντοκιμαντέρ; 
Μ: Εμ πως τότε οι άνθρωποι…οι φεύγανε με πλοίο και επίσης –δεν τα 

θυμάμαι κιόλας πολύ καλά- επίσης έχω μάθει από το σχολείο διάφορα 
πράγματα. 

Σ: Από πού έχεις ακούσει περισσότερα πράγματα από το σχολείο ή από 
αλλού; 
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Μ: Από το σχολείο. 
Σ: Και για τι ακούς περισσότερο από το σχολείο, για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» ή για τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 
Μ: Για τον πόλεμο με τους Ιταλούς. 
Σ: Λιγότερο για την καταστροφή ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως έχεις κάρτα για τη δημοτική βιβλιοθήκη; 
Μ: Όχι. 
Σ: Μήπως έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά τα βιβλία τα οποία είναι σχετικά 

με αυτά τα δύο γεγονότα; 
Μ:  (…) 
Σ: Μήπως έχεις δει κάποιο από αυτά πουθενά; 
Όχι. 
Σ: Δεν ξέρεις κάποιο ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Μήπως είσαι γραμμένη σε κάποιον σύλλογο; 
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Σαν τον ποντιακό το σύλλογο, τον Κρητικό το σύλλογο. 
Μ: Όχι. 
Σ: Το λύκειο Ελληνίδων; 
Μ: Όχι. 

 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 
Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Λοιπόν τώρα θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες, ευχαριστώ πολύ που θα 
με βοηθήσεις, και θα μου πεις αν μπορείς να υπολογίσεις εσύ περίπου 
από ποιο γεγονός αναφέρονται. 

Μ: Από τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Σ: Στο είπε ο προηγούμενος ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Από που το κατάλαβες; 
Μ: Επειδή οι άνθρωποι φεύγουνε. 
Σ: Φεύγουνε οι άνθρωποι; Αφού φαίνονται χαρούμενοι και έχουν ελληνικές 

σημαίες στα μπαλκόνια; 
Μ: Επειδή είναι πολλοί μαζεμένοι. 
Σ: Επειδή είναι πολλοί μαζεμένοι είναι χαρούμενοι; 
Μ: Από που φαίνεται ότι είναι χαρούμενοι; 
Σ: Ε πως αφού φαίνεται, βγαίνουν παρελαύνουν με τα καλά τους τα ρούχα, 

έχουνε χωροφύλακες, δε φαίνεται να βιάζονται ούτε να κουβαλούν 
πράγματα. 

Μ: Ε φεύγουνε γρήγορα και άρον-άρον. 
Σ: Ε δε φαίνεται να φεύγουνε γρήγορα και άρον-άρον. 
Ε δε ξέρω. 
Σ: Δε ξέρεις λοιπόν, εντάξει. Εδώ είναι η δεύτερη φωτογραφία, εδώ μάλλον 

φαίνεται. 
Μ: Ε ναι αφού φόρτωσαν τα πράγματα τους. 
Σ: Και φεύγουνε, Λοιπόν. Η τρίτη φωτογραφία από που φαίνεται; 
Μ: Επειδή έκαψαν τα σπίτια. 
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Σ: Ποιοι έκαψαν τα σπίτια; 
Μ: Οι Τούρκοι. 
Σ: Λοιπόν να η επόμενη. 
Μ: Πάλι φαίνεται που έκαψαν τη Σμύρνη. 
Σ: Τη Σμύρνη, ωραία πάμε στην πέμπτη φωτογραφία. Εδώ πέρα τι βλέπεις. 
Μ: Βλέπω γυναίκες να κουβαλάνε πολεμοφόδια για τους που πολεμούσανε… 
Σ: Ποιους πολεμούσανε; 
Μ: Τους Ιταλούς. 
Σ: Πότε έγινε αυτό; 
Μ: Το 1940. 
Σ: Μπράβο. Λοιπόν το επόμενο. Τι είναι αυτοί; 
Μ: Αυτοί είναι στρατιώτες που πολεμάνε πάνω στα βουνά. 
Σ: Ναι; 
Μ: Ναι. 
Σ: Ποιους πολεμάνε; Ποιους μπορείς να πεις ότι πολεμάνε; 
Μ: Τους Ιταλούς. 
Σ: Τους Ιταλούς. Αυτή η φωτογραφία τι σου λέει; 
Μ: Ότι νίκησαν και πανηγυρίζουν. 
Σ: Πού μπορεί να νικήσανε; 
Μ: Στα αλβανικά βουνά εκεί νίκησαν τους Ιταλούς νίκησαν. 
Σ: Μπράβο. Και τώρα η επόμενη φωτογραφία. 
Μ: Εδώ σατιρίζουν το Μουσολίνι. 
Σ: Για ποιο λόγο τον σατιρίζουν; 
Μ: Γιατί ήθελε να πάρει την Ελλάδα. 
Σ: Και τι έπαθε; 
Μ: Έχασε και έφυγε. 
Σ: Και έφυγε; Και οι Έλληνες τι κέρδισαν; Κέρδισαν τίποτα; 
Μ: Όχι, επειδή φύγανε. 
Σ: Και τι έγινε μετά; 
Μ: Μετά ήρθαν οι Γερμανοί. 
Σ: Εντάξει τελειώσαμε με αυτό. Λοιπόν τώρα θα σου ζητήσω κάτι. Εδώ είναι 

ένας χάρτης των Γιαννιτσών.  
Μ: Ναι  
Σ: Θέλω με το μαρκαδοράκι, να εδώ είναι το σχολείο σου για να 

προσανατολιστείς, εδώ είναι το σχολείο σου και Βενιζέλου, Βενιζέλου, 
Βενιζέλου εδώ είναι ο πεζόδρομος για να προσανατολιστείς που 
βρίσκονται περίπου.  

Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν θέλω με το μαρκαδοράκι να μου κάνεις ένα κύκλο με τις περιοχές 

όπου κινείσαι εσύ κάθε μέρα περίπου. 
Μ: Τι και από το σπίτι μου; 
Σ: Δε θέλω να μου κάνεις πάνω στο χάρτη ποιες οδούς παίρνεις. Να ένα 

κύκλο εκεί που κινούμαι ας πούμε. Αυτές τις περιοχές τις ξέρω καλά ας 
πούμε. 

Μ: Ναι. Να εδώ πέρα και άλλη μια να βάλω; 
Σ: Άμα ξέρεις κάποια περιοχή καλά. 
Μ: Ο πεζόδρομος πού είναι; 
Σ: Εδώ Βενιζέλου, Βενιζέλου να τη.  
Μ: Και εδώ. 



 400

Σ: Και εδώ πηγαίνεις. Δε μου λες όταν πηγαίνεις σε αυτές τις περιοχές, ας 
πούμε έχεις προσέξει κάποια οδό, κάποιο μνημείο, κάποια πλατεία, εκεί 
πού πηγαίνεις; 

Μ: Επάνω στην πλατεία εδώ πέρα έχει κάποιο μνημείο από τους Πόντιους. 
Σ: Και τι σχέση έχουν οι Πόντιοι μπορείς να μου το πεις; 
Μ: Ήτανε πρόσφυγες και έφυγαν από τον Πόντο, όπως οι Μικρασιάτες και 

ήρθαν και εγκαταστήθηκαν εγκαταστάθηκαν εδώ πέρα. 
Σ: Ναι. Και για ποιο λόγο έφυγαν; 
Μ: Επειδή είχε γίνει η ανταλλαγή πληθυσμών. 
Σ: Γενικά σου αρέσει να ψάχνεις να δεις από πού είναι ονομασμένες οι οδοί 

και ποιον τιμούν τα αγάλματα; 
Μ: Ε…άμα τύχει…δεν… 
Σ: Εντάξει λοιπόν τώρα θα σου δώσω ένα κατάλογο που έχει όλες τις οδούς 

των Γιαννιτσών. Δε θέλω να διαβάζεις πολλή ώρα την κάθε οδό, θέλω να 
ρίξεις μια ματιά. Γενικά και να μου πεις αν ξεχωρίζεις κάποια οδό η οποία 
να σχετίζεται με αυτά τα γεγονότα και να μου την πεις. Μη σημειώνεις 
πάνω γιατί θα το δώσω και στα υπόλοιπα παιδάκια. 

Μ: Της Ανατολικής Ρωμυλίας; 
Σ: Πού είναι αυτή; 
Μ: Ήταν ένα μέρος την Μικράς Ασίας εκεί. Από το απόδημος ελληνισμού. 
Σ: Απόδημος τι σημαίνει; Τι σημαίνει απόδημος; 
Μ: Ότι ξενιτεύτηκε και αυτό. 
Σ: Μπορούμε να το πούμε και έτσι. 
Μ: Του Ελλήσποντου; 
Σ: Τι είναι ο Ελλήσποντος; 
Μ: Εκεί το πόντο μια λίμνη. Όχι. Ε μια περιοχή στον Πόντο. 
Σ: Άλλο; 
Μ: Του Εύξεινου Πόντου. 
Σ: Θα τα λες λίγο δυνατά για να τα πιάνει το… 
Μ: Ναι. (…) Καππαδοκίας. 
Σ: Τι είναι; 
Μ: Είναι ένα μέρος από εκεί που έφυγαν οι πρόσφυγες. 
Σ: Της Κερασούντος. 
Μ: Τι είναι το Κερασούντος; 
Σ: Μια περιοχή εκεί στον Πόντο. 
Μ: Από το Αλβανικό έπος δε βλέπεις καμία;  
Σ: Της Μικράς Ασίας. 
Μ: Άλλη οδός; 
Σ: Πίνδαρου; Όχι. 
Μ: Όχι;  
Σ: Σαμψούντος. 
Μ: Τι είναι η Σαμψούντα; 
Σ: Μια πόλη εκεί στον Πόντο.  
Μ:  (…)Τραπεζούντος. (…)Αυτές. 
Σ: Αυτές. Να σε ρωτήσω εσύ έχεις καταγωγή ας πούμε από εκεί; Έχεις 

κάποιον παππού… 
Μ: Καππαδόκος, από εκεί, ο μπαμπάς μου από εκεί. Ο παππούς μου από 

εκεί. 
Σ: Ο μπαμπάς σου. Στο σπίτι μιλάτε καθόλου για αυτά; 
Μ: Όχι. 
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Σ: Δε λέτε ας πούμε ιστορίες, πως έγινε πως φύγανε; 
Μ: Όχι δεν είναι τόσο πολύ αλλά δε μιλάμε. 
Σ: Από πού έχεις ακούσει για αυτά τα γεγονότα; Από τη τηλεόραση; Από το 

σχολείο; Κανένα βιβλίο που έχεις διαβάσει; 
Μ: Από το σχολείο, στη γλώσσα που κάναμε κάποια μαθήματα και από αυτά 

κυρίως. 
Σ: Για το Αλβανικό έπος δεν έχεις ακούσει τίποτα; 
Μ: Κάναμε στην ιστορία. 
Σ: Κάνατε στην ιστορία. Ας πούμε ιστορίες από αλλού, ταινίες; 
Μ: Έχω δει. 
Σ: Ποιες ταινίες; 
Μ: Τώρα όνομα δε θυμάμαι, αλλά… Ε τώρα δε θυμάμαι. 
Σ: Αλλά έχεις δει ταινίες. Ντοκιμαντέρ; Τέτοια πράγματα; 
Μ: Ε όχι. 
Σ: Είσαι μέλος σε κάποιον σύλλογο; 
Μ: Τσου. 
Σ: Στη δημοτική βιβλιοθήκη πάς καθόλου;  
Μ: Ναι είμαι μέλος. 
Σ: Λοιπόν τώρα θα σου δείξω μια λίστα με βιβλία που είναι σχετικά με αυτά 

τα γεγονότα από τη δημοτική βιβλιοθήκη. Μήπως έχει τύχει να διαβάσεις 
κάποιο; Ή να το έχεις διαβάσει από αλλού; 

Μ: Ου ου. 
Σ: Μήπως έχεις διαβάσει κάποιο άλλο βιβλίο το οποίο να μιλάει για αυτά; 
Μ: Όχι. 

 
Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Λοιπόν τώρα θα σου δείξω μερικές φωτογραφίες και θέλω να μου πεις 
για τα γεγονότα για τα οποία πιστεύεις ότι αναφέρονται. Η φωτογραφία η πρώτη είναι 
αυτή.  Μήπως μπορείς να σκεφτείς από πού… 
Μ: Από την καταστροφή της Σμύρνης. 
Σ: Από πού το κατάλαβες; 
Μ: Είναι πολύς κόσμος. 
Σ: Και επειδή είναι πολύς κόσμος; Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι στη 

Σμύρνη; Καταρχήν σου φαίνεται να φεύγουν; Να είναι δυστυχισμένοι; 
Μ: Να φεύγουν και δυστυχισμένοι. 
Σ: Μήπως είναι παρέλαση; 
Μ: Όχι.  
Σ: Μήπως ας πούμε έχει ελληνικές σημαίες, ο κόσμος περπατάει στο δρόμο, 

χωροφύλακες, αυτός εδώ γελάει κανείς δε φαίνεται να κουβαλάει 
πράγματα. Μήπως έχει γίνει κάποιο άλλο γεγονός για το οποίο μπορεί να 
είναι χαρούμενοι στη Μικρά Ασία οι Έλληνες. 

Μ: Όταν οι Έλληνες πήραν το κομμάτι της Σμύρνης; 
Σ: Πότε έγινε αυτό; 
Μ: Το 1900… δε θυμάμαι. 
Σ: Και πως έγινε αυτό μήπως ξέρεις; 
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι. Αλλά θυμάσαι ότι πήραμε το κομμάτι της Σμύρνης ε; Εντάξει. 

Τώρα να δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. 
Μ: Όταν έφευγαν από τη Σμύρνη. 
Σ: Για ποιο λόγο έφευγαν; 
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Μ: Ε οι Τούρκοι τους κυνηγούσαν. 
Σ: Δηλαδή το κομμάτι το χάσανε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Για ποιο λόγο; 
Μ: Δε ξέρω δε. 
Σ: Για τους πρόσφυγες που φεύγανε. Έχεις δει και άλλες φωτογραφίες με 

πρόσφυγες να φεύγουνε; 
Μ: Σε ένα βιβλίο στη γλώσσα. 
Σ: Στη γλώσσα, αλλού δεν έχεις δει; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι. Λοιπόν τώρα η τρίτη φωτογραφία. 
Μ: Ωχ «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Σ: Και τι έγινε τότε;  
Μ: (…)  
Σ: Τι έδειχνε η προηγούμενη φωτογραφία; 
Μ: Ποια από τις δύο; 
Σ: Η δεύτερη αυτήν εδώ. 
Μ: Ε οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά. 
Σ: Εκείνοι οι πρόσφυγες που έφυγαν μετά έβαλαν φωτιά οι Τούρκοι; 
Μ: Ε τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι. 
Σ: Ναι. 

Μ: Για να φύγουν και βάζανε φωτιά. 

Σ: Ναι. Και εδώ είναι και η επόμενη φωτογραφία η τέταρτη. 
Μ:  (…) Τι είναι αυτό; 
Σ: Εδώ είναι ένα πλοίο και εδώ είναι πάλι μια πόλη να καίγεται. 
Μ: Α… 
Σ: Σου λέει τίποτα; 
Μ: Ε αυτή είναι η Σμύρνη και φεύγουνε. 
Σ: Η Σμύρνη. Μόνο από τη Σμύρνη διώξανε κόσμο δε διώξανε και από τις 

άλλες περιοχές; 
Μ: Από τα ελληνικά χωριά που ήταν και δε ξέρω. 
Σ: Εντάξει δεν πειράζει, εδώ πάμε στην πέμπτη φωτογραφία. Τι σου λέει 

αυτή η φωτογραφία; Μήπως την έχεις ξαναδεί; Σου είναι γνωστό το θέμα; 
Μ: Κάτι παρόμοιο στην ιστορία έχει. 
Σ: Αυτοί ας πούμε είναι πρόσφυγες που φεύγουνε; 
Μ: Ε όχι ακριβώς, δε θυμάμαι. 
Σ: Τι είχε γίνει στην ιστορία; Τι σου θυμίζει; Γυναίκες που κουβαλάνε τρόφιμα, 

πολεμοφόδια; 
Μ: Ο πόλεμος με την … την ιταλί… 
Σ: Για πες το. 
Μ: Ο πόλεμος με την Ιταλία. 
Σ: Γιατί όχι; Τι είχε γίνει τότε θυμάσαι; 
Μ: Οι Ιταλοί ήθελαν να πάρουν , ε όχι να διώξουν, να πάρουν την Ελλάδα. 
Σ: Και αυτές οι γυναίκες τι κάνανε; 
Μ: Έφερναν πολεμοφόδια και τρόφιμα σ’ αυτούς που πολεμούσαν. 
Σ: Και πως τις λένε αυτές τις γυναίκες συνοπτικά; Δεν έχεις ακούσει; 
Μ: Έχω ακούσει αλλά δε θυμάμαι. 
Σ: Σε κάποιο ποίημα; 
Μ: Ε δε.. 
Σ: Δε σου έρχεται ε; Αλλά σου είναι γνωστή η εικόνα; 
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Μ: Από την ιστορία. 
Σ: Από την ιστορία. Και τώρα είναι η έκτη φωτογραφία. 
Μ: Ε με τους Ιταλούς που πολεμούσαν πάνω στα βουνά. 
Σ: Σου είναι γνωστή εικόνα; Έχεις ξαναδεί; Τι έχει κάτω στο βουνό; 
Μ: Χιόνια. 
Σ: Θυμάσαι μήπως τίποτα; 
Μ: Μ… 
Σ: Δε θυμάσαι. 
Μ: Είναι και πρώτη μέρα και μετά… 
Σ: Λοιπόν τώρα πάμε στην έβδομη φωτογραφία. Τι βλέπεις μπροστά σου; 
Μ: Ελληνικά σπίτια.  
Σ: Από πού το κατάλαβες ότι είναι ελληνικά; 
Μ: Έχουν σημαίες. 
Σ: Μήπως μπορεί να είναι κάπου αλλού; Στον πόλεμο του ’40 που 

πολεμούσαν οι Έλληνες;  
Μ: Α η Γερμανία. 
Σ: Δε φαίνεται να είναι Γερμανία αφού έχει ελληνικές σημαίες. 
Μ: Πού αλλού πολέμησαν με τους Ιταλούς; 
Σ: Στα αλβανικά βουνά. 
Μ: Μήπως θυμάσαι κάποια νίκη ας πούμε μια τέτοια περίπτωση που να 

συνοδευόταν από μια τέτοια παρέλαση των ελλήνων; 
Σ: Όταν νικήσαμε τους Ιταλούς. 
Μ: Μήπως θυμάσαι κάποιο γεγονός στον πόλεμο σημαντικό κάποια 

κατάληψη μιας πόλης ας πούμε;  
Σ: Όχι. 
Μ: Δε σου έρχεται κάτι. Και εδώ πέρα είναι το…  η τελευταία εικόνα που είναι 

δύο γελοιογραφίες. Μήπως έχεις ξαναδεί τέτοιες εικόνες σε σχολεία; Σε 
βιβλία; 

Σ: Πολύ παλιά. 
Μ: Τι πολύ παλιά; 
Σ: Τα βιβλία. 
Μ: Και τι βλέπεις μπροστά σου; 
Σ: Εδώ πέρα ή; 
Μ: Στην πρώτη. 
Σ: Εδώ πέρα είναι ο Μουσολίνι μαζί με τους στρατιώτες του. 
Μ: Και τι κάνουνε;  
Σ: Ε δεν καταλαβαίνω. 
Μ:  «Βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παρά πέρα γιατί οι Έλληνες μας 

πλησιάζουνε». 
Σ: Α! 
Μ: Θυμάσαι κάτι; 
Σ: Όταν οι Έλληνες έριχναν τους Ιταλούς στο νερό. 
Μ: Όταν οι Έλληνες ρίχναν; 
Σ: Τους Ιταλούς στο νερό. 
Μ: Αυτήν την έκφραση πού την άκουσες; 
Σ: Ο κύριος μας μας την είπε. 
Μ: Ναι; Και η δεύτερη γελοιογραφία τι δείχνει; 
Σ: Έναν ιταλό; Ιταλός είναι; 
Μ: Ναι. Να τον τέτοιο να του πετούνε τα παπούτσια, οι Έλληνες να του 

πετούνε τα παπούτσια τους. 
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Σ: Δηλαδή είχαμε νικήσει πανηγυρικά τότε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν τώρα κατάλαβες για ποια δύο γεγονότα μιλάμε.  
Μ: Ναι.  
Σ: Και τώρα περίμενε. Θα σου δώσω ένα χάρτη των Γιαννιτσών. 
Μ: Ναι.  
Σ: Εδώ πέρα είναι το σχολείο σου. Αυτό εδώ. Πάρε το μαρκαδοράκι. Και 

θέλω αν μπορείς να κυκλώσεις την περιοχή όπου κινείσαι. 
Μ: Να κυκλώσω το σπίτι μου; 
Σ: Που περπατάς κάθε μέρα γενικά. Εδώ είναι το τέταρτο ε το πρώτο 

δημοτικό. Το τέταρτο είναι. 
Μ: Ναι το τέταρτο είναι. 
Σ: Εδώ πέρα είναι η πλατεία.  
Μ: Εδώ πέρα είναι το σπίτι μου. 
Σ: Κάνε ένα κύκλο από εκεί όπου περνάς. Ας πούμε ένα κύκλο μεγάλο. 
Μ: Πως έτσι; 
Σ: Άμα που πηγαίνεις ας πούμε στα αγγλικά σου όπου πας να παίξεις. 
Μ: Εδώ; 
Σ: Εδώ ας πούμε στην πλατεία δεν παίζεις; 
Μ: Πηγαίνω. Πού είναι η πλατεία; 
Σ: Εδώ είναι η πλατεία Τραπεζούντος. Η πλατειά Γκόνου Γιώτα. 
Μ: Πηγαίνω. Δηλαδή πώς να το κυκλώσω; 
Σ: Ας πούμε μπορεί να περνάς από αυτό το δρόμο θα το κυκλώσεις έτσι. Ή 

άμα πηγαίνεις και εδώ πέρα και παίζεις να κυκλώσεις και εδώ πέρα.  
Μ: Η πλατεία, πηγαίνω εδώ σε ένα φίλο μου που είναι. 
Σ: Εδώ είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος και εδώ ο καθολικός ναός. 
Μ: Ναι ναι εδώ πέρα είναι. Ένας φίλος μου εδώ. 
Σ: Εντάξει. Θες να κυκλώσεις;  
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως πηγαίνεις στον πεζόδρομο; Στην πλατεία Γκόνου Γιώτα; 
Μ: Πηγαίνω.  
Σ: Να κυκλώσουμε και τον πεζόδρομο αν είναι, Ελευθερίου Βενιζέλου εδώ. 

Ωραία μήπως έχεις προσέξει στις περιοχές όπου πηγαίνεις ή γενικότερα 
στα Γιαννιτσά. 

Μ: Ναι. 
Σ: Κάποια οδό, κάποια πλατεία, κάποιο άγαλμα… 
Μ: Η πλατεία εδώ πέρα; 
Σ: Α να την κυκλώσουμε την πλατεία. Η πλατεία Τραπεζούντος. Γιατί 

πιστεύεις ότι η πλατεία Τραπεζούντος σχετίζεται; Σχετίζεται με αυτά τα 
γεγονότα; Με ποιο γεγονός σχετίζεται; 

Μ: Με την επανάσταση των Ελλήνων. 
Σ: Ποια επανάσταση; 
Μ: Στους Τούρκους; Όχι. 
Σ: Η Τραπεζούντος; Για το αλβανικό έπος και τη «Μικρασιατική Καταστροφή» 

λέμε. 
Μ: Α! Για το αλβανικό έπος. 
Σ: Για ποιο λόγο; Τι σημαίνει Τραπεζούντος ας πούμε; 
Μ: Ε όταν φύγαν πρόσφυγες από τη νέα Τραπεζούντα, ε, μπερδεύτηκα. 
Σ: Πού ήταν η Τραπεζούντα; 
Μ: Στον Εύξεινο Πόντο, εκεί. 
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Σ: Κι εκεί τι γινότανε; Με τον πόλεμο του ’40 σχετίζεται; 
Μ: Με τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Σ: Γιατί είπες πριν ότι σχετίζεται με τον πόλεμο του ’40;  
Μ: Ε νόμιζα. 
Σ: Νόμιζες λοιπόν κάτι ακόμα. Άλλη οδό δεν ξέρεις που να σχετίζεται με… 
Μ: Η Γκόνου Γιώτα έχει κάτι... 
Σ: Μήπως ξέρεις με τι σχετίζονται αυτά τα αγάλματα; 
Μ: Με το αλβανικό έπος ε οο, ε όχι. Έχει αγάλματα που πολεμούσαν… 
Σ: Ποιους πολεμούσαν; 
Μ: Στην επανάσταση. 
Σ: Το ’21; 
Μ: Ναι.  
Σ: Δε κοιτάς δηλαδή στο δρόμο όταν περνάς τα ονόματα των οδών ή τα 

αγάλματα; 
Μ: Ε…όχι ιδιαίτερα. 
Σ: Λοιπόν εδώ έχω έναν κατάλογο με όλες τις οδούς της πόλης. 
Μ: Ναι. 
Σ: Άμα θες διάβασε τον έτσι φευγαλέα. 
Μ: Ναι.  
Σ: Και πες μου αν αναγνωρίζεις κάποια οδό. Εντάξει; 
Μ: Εντάξει. 
Σ: Αν ξέρεις κάποια οδό. Δε χρειάζεται να το διαβάσεις προσεχτικά απλά άμα 

σου κάθεται κάποια στο μάτι ότι ταιριάζει ή ότι σχετίζεται με τον πόλεμο 
του ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 

Μ:  (…)Γκόνου Γιώτα ο αυτό είναι… ναι.  
Σ: Είναι ή όχι; 
Μ: Είναι αλλά από άλλο πράγμα. 
Σ: Από άλλο πόλεμο; 
Μ: Ναι. Να λέω και από άλλο πόλεμο ή μόνο… 
Σ: Όχι μόνο από αυτούς τους δύο θέλω. 
Μ: Η οδός μου. 
Σ: Οδός;  
Μ: Εκεί που μένω είναι. Βενιζέλου. 
Σ: Ο Βενιζέλος σχετίζεται; 
Μ: Ναι. 
Σ: Πως; 
Μ: Που είπε… 
Σ: Τι είπε; 
Μ: Είπε το όχι. 
Σ: Ο Βενιζέλος είπε το όχι; 
Μ: Ε μπερδεύομαι. Το Καππαδοκίας μήπως είναι; 
Σ: Για ποιο λόγο; 
Μ: Γιατί και από κει…και από την Καππαδοκία ήρθαν πρόσφυγες. 
Σ: Μήπως έχεις βρει κι άλλη περιοχή από πού ξέρεις ότι ήρθαν πρόσφυγες; 
Μ: Από τον Εύξεινο Πόντο, όμως εδώ δεν τον έχει. 
Σ: Δεν τον γράφει; 
Μ: Τον γράφει. Ε Εύξεινος το γράφει. 
Σ: Άλλη περιοχή;  
Μ:  (…) Μικράς Ασίας. 
Σ: Ναι. 
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Μ: Αυτό. 
Σ: Άλλη περιοχή μήπως έχει; Άλλη οδό; Για το ’40 ας πούμε δεν έχεις βρει 

κάτι; Κάποιο τοπωνύμιο για το πού πολέμησαν; 
Μ:  (…) 
Σ: Ποιο σου έμεινε; 
Μ: Στην Πίνδο… 
Σ: Τι έγινε στην Πίνδο για πες. Με ποια φωτογραφία σχετίζεται που είδαμε 

πριν; 
Μ: Αυτό. 
Σ: Αυτό για ποιο λόγο; Για πες. Μήπως σου έρχεται κάποιο τραγούδι στο 

μυαλό που λέτε στις σχολικές εορτές; 
Μ: Στους ήρωες της Πίνδου. 
Σ: Όπότε η Πίνδος σχετίζεται με ποιο; Με το 1940; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μπράβο λοιπόν. Άλλη; 
Μ: Να διαβάσω και τα άλλα; 
Σ: Ναι άμα θες μια σελίδα έμεινε. 
Μ: Έχει κι άλλα; 
Σ: Έχει κι άλλα είμαστε μεγάλη πόλη. 
Μ:  (…) Τραπεζούντος. 
Σ: Τι είναι η Τραπεζούντα; 
Μ: Ήρθαν πρόσφυγες, ήρθαν πρόσφυγες και από κει. 
Σ: Μπράβο. Δηλαδή με το… Με ποιο από τα δύο γεγονότα το σχετίζεις εσύ; 
Μ: Με τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Σ: Εντάξει. 
Μ: Δεν έχει άλλα.  
Σ: Δεν έχει άλλα, μπράβο. Λοιπόν θα ήθελα να σε ρωτήσω για αυτά τα δύο 

γεγονότα από πού έχεις ακούσει εσύ, από αλλού, από το σχολείο; Από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο; Έχεις 
διαβάσει κανένα βιβλίο; 

Μ: Στην ιστορία μιλάμε αυτές της ημέρες. 
Σ: Από αλλού; 
Μ: Δηλαδή; 
Σ: Έχεις δει ταινίες ντοκιμαντέρ; 
Μ: Έχω δει ένα τώρα ντοκιμαντέρ τώρα ήτανε; 
Σ: Με τι; 
Μ: Με τους Έλληνες που πολεμούσανε πάνω στα βουνά. 
Σ: Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ας πούμε δεν έχεις δει κάτι; 
Μ: Όχι. 
Σ: Ας πούμε μήπως έχεις κάποια… μήπως η οικογένεια σου κατάγεται από 

τη μικρά Ασία; 
Μ: Από τον Πόντο 
Σ: Δεν έχεις ακούσει από γιαγιάδες και παππούδες τίποτα; Ούτε για τον 

πόλεμο; 
Μ: Όχι. 
Σ: Μήπως είσαι μέλος σε κάποιο ποντιακό σύλλογο; 
Μ: Όχι, δεν έχω χρόνο. 
Σ: Μήπως διαβάζεις βιβλία από τη δημοτική βιβλιοθήκη; 
Μ: Ναι. 
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Σ: Έχω λοιπόν εδώ μια λίστα με βιβλία, τα οποία αναφέρονται σε αυτά τα 
γεγονότα. Αν έχεις διαβάσει κάποιο γενικά είτε από τη βιβλιοθήκη είτε από 
αλλού θέλω να μου το πεις. Μήπως έχετε κάνει κάποιο κομμάτι ας πούμε 
στα κείμενα από αυτά τα βιβλία; 

Μ: Δεν τα έχω διαβάσει αυτά. Λίγα διάβασα. 
Σ: Από αυτά; 
Μ: Όχι λίγα βιβλία διάβασα από αυτά που μου είπατε αλλά… 
Σ: Δεν είναι κάποιο από αυτά; 
Μ: Όχι. 
Σ: Συγγνώμη, μήπως θυμάσαι ποιο ήτανε; Ποιος ήταν ο συγγραφέας; Τι έχεις 

διαβάσει; Τον τίτλο; 
Μ: Ε δε θυμάμαι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι για τι λέγανε περίπου; 
Μ: Για τον πόλεμο πάνω στην Αλβανία. 
Σ: Αυτό λέγανε δε λέγανε για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» τίποτα; 
Μ: Για αυτά όχι. 

 
 
 

Συνέντευξη τρίτη 
Σ: Λοιπόν θα σου δείξω μερικές εικόνες και να μου πεις αν μπορείς να 

καταλάβεις σε ποια γεγονότα μπορεί να αναφέρονται ή τι μπορεί να δείχνουνε. 
Μ: Ε στη «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Σ: Από πού το κατάλαβες. 
Μ: Γιατί βλέπω τους ανθρώπους να φεύγουν. 
Σ: Φεύγουν ή παρελαύνουνε; Σου φαίνονται δυστυχισμένοι; Χαρούμενοι; 
Μ: Λίγο γιατί είναι θολά. 
Σ: Ναι γιατί είναι παλιά η φωτογραφία. Ας πούμε έχει σημαίες στα μπαλκόνια 

χωροφύλακες, παιδάκια να περπατάνε. 
Μ: Είναι δεν είναι από τη «Μικρασιατική Καταστροφή» αλλά είναι από… τη 

πως να το πω τώρα; 
Σ: Από; 
Μ: Εε από τη συνθήκη που κάνανε και πήραν κάποια μέρη. 
Σ: Ποια συνθήκη κάνανε;  
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Ποια μέρη πήρανε; 
Μ: Τη νότια ε βόρεια, βόρεια, να δείτε ποια ήτανε, Κύπρος ε τη 

Κωνσταντινούπολη, όχι την Κωνσταντινούπολη, εκτός την 
Κωνσταντινούπολη μέχρι εκεί είχαν πάρει, δε… 

Σ: Από ποιο πόλεμο έγινε αυτή η συνθήκη;  
Μ: Από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. 
Σ: Καλό αυτό μπράβο. Και αυτοί που πανηγυρίζουνε;  
Μ: Ε… 
Σ: Φοράνε τουρμπάνια στα κεφάλια. 
Μ: Σμύρνη. 
Σ: Πήραν και τη Σμύρνη τότε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Και μετά τι έγινε; 
Μ: Μετά ήθελαν να πάρει κι άλλα εδάφη αλλά ο ελληνικός στρατός έχασε και 

έτσι έχασε και τη Σμύρνη και…και τη βόρεια Θεσσαλία; Όχι.  
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Σ: Βόρεια ήταν ή Ανατολική;  
Μ: Ανατολική ναι ανατολική.  
Σ: Θεσσαλία ήταν ή κάποιο άλλο; 
Μ: Δε θυμάμαι τώρα. 
Σ: Δε θυμάσαι. Εντάξει. Μπράβο πάντως  που τα έμαθες αυτά στα είπαν στο 

σχολείο; 
Μ: Ναι. 
Σ: Πότε. 
Μ: Είχαμε κάνει ένα μάθημα για την καταστροφή της Σμύρνης. 
Σ: Ναι α στη γλώσσα; 
Μ: Ναι.  
Σ: Μπράβο. Αυτή η φωτογραφία μήπως η δεύτερη;  
Μ: Μ… αυτή είναι η καταστροφή της Σμύρνης. 
Σ: Και για ποιο λόγο καταστράφηκε η Σμύρνη; 
Μ: Γιατί ο ελληνικό στρατός έχασε από τους Τούρκους. 
Σ: Εδώ πέρα αυτές οι φωτογραφίες μήπως σου είναι γνωστές τις έχεις 

ξαναδεί; Τι μπορεί να είναι;  
Μ: Από τη Σμύρνη νομίζω μπορεί να είναι γιατί οι Τούρκοι κάψανε ρημάξανε 

τα πάντα. Δεν άφησαν τίποτε όρθιο. 
Σ: Την έχεις ξαναδεί; Μήπως έχεις δει άλλη παρόμοια σαν την τρίτη και την 

τέταρτη φωτογραφία; 
Μ: Η τέταρτη είναι έτσι είναι ίδια γιατί δεν μπορώ να καταλάβω; 
Σ: Δείχνει το ίδιο πράγμα, να εδώ είναι το καράβι που φεύγει με τους 

πρόσφυγες, η Σμύρνη που καίγεται. 
Μ: Ναι. Αυτή είναι η «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Σ: Και αυτή εδώ τι είναι; 
Μ: Και αυτή εδώ είναι οι Πόντιοι και οι Καππαδόκες, εδώ έχει ας πούμε που 

φεύγουν προς την Ελλάδα (φωτογραφία 2) και εδώ πέρα που ρημάξαν, 
που κάψαν τα σπίτια (φωτογραφίες 3, 4). 

Σ: Εντάξει. Η τρίτη και η τέταρτη. Να δούμε την πέμπτη φωτογραφία τώρα. 
Μ: Ε αυτή είναι εκεί στα αλβανικά βουνά που πολεμούσανε, που πολεμήσαμε 

τους…όχι Γερμανούς, Ιταλούς. 
Σ: Και τι έγινε τότε; 
Μ: Εκεί που οι γυναίκες ανεβάζανε τροφήματα, ρούχα, όπλα, σφαίρες στους 

αγωνιστές. 
Σ: Αυτή σου είναι γνωστή η φωτογραφία; 
Μ: Ναι. 
Σ: Έχεις ακούσει κι άλλα; Από πού ακούς για αυτές τις γυναίκες; 
Μ: Είναι οι «γυναίκες Ηπειρώτισσες». 
Σ: Σας έχουν πει στο σχολείο; Έχεις δει ταινίες; 
Μ: Μας έχουν πει στο σχολείο. 
Σ: Μπράβο. Η έκτη φωτογραφία. 
Μ: Είναι οι στρατιώτες που πολεμάνε πάνω στα αλβανικά βουνά. 
Σ: Η έβδομη; 
Μ: Η έβδομη δε μπορώ να θυμηθώ σε αυτήν τι γίνεται. 
Σ: Τι βλέπεις μπροστά σου;  
Μ: Βλέπω μια παρέλαση που έγινε με ελληνικές σημαίες. Αυτά. 
Σ: Μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο παρελαύνανε τότε; Είναι από το έπος του 

’40. Πότε νικήσανε, τι νικήσανε, τι πήρανε; 
Μ: Δε μπορώ να θυμηθώ.   



 409

Σ: Μήπως πήρανε κάποια πόλη; 
Μ: Δε μπορώ να θυμηθώ. 
Σ: Μήπως θυμάσαι πού πολεμήσανε με τους Ιταλούς; 
Μ: Ναι πάνω στα αλβανικά βουνά. 
Σ: Και εδώ πέρα τι μπορείς να δεις στην τελευταία φωτογραφία; 
Μ: Ε ότι οι Ιταλοί… 
Σ: Να κοίτα και τη λεζάντα βοηθάει. 
Μ: Ο Μουσολίνι ο βασιλιάς τους που… έκανε συμμάχησε με τους Γερμανούς. 

Και εδώ πέρα είναι ο Μουσολίνι… 
Σ: Και τι έκανε τι φαίνεται εδώ πέρα στη φωτογραφία ότι γίνεται; 
Μ: Ότι κουνάει τη χερσόνησο της Ιταλίας. Κάτι τέτοιο κάνει. 
Σ: Για ποιο λόγο μπορεί να το κουνάει; 
Μ: (…) Ε γιατί οι Έλληνες, λέει, γιατί οι Έλληνες πλησίασαν τους Ιταλούς. Για 

αυτόν το λόγο. 
Σ: Οι Έλληνες νίκησαν ή έχασαν τότε; 
Μ: Νίκησαν. 
Σ: Και μετά τι έγινε; 
Μ: Ε μετά οι Γερμανοί πίστευαν ε ότι θα ήταν στην Αθήνα και θα πίνουν καφέ. 
Σ: Ναι. 
Μ: Ενώ είπε ο ποιος, δε θυμάμαι ποίος ήταν πρόεδρος εκείνη την εποχή, και 

τον είπε, τους ρώτησε παραδώστε μας την Ελλάδα. 
Σ: Ναι. 
Μ: Ή… αχ ε για και τέλος πάντων αυτοί οι Έλληνες είπαν όχι και έτσι έγινε 

μάχη. Οι Γερμανοί… 
Σ: Αυτό έγινε τους Γερμανούς ή με τους Ιταλούς; 
Μ: Με τους Γερμανούς. 
Σ: Δηλαδή πρώτα ήρθαν οι Γερμανοί; 
Μ: Πρώτα οι Ιταλοί, οι Γερμανοί αφού χάσανε. 
Σ: Το όχι το είπαμε στους Ιταλούς ή στους Γερμανούς; 
Μ: Ιταλούς νομίζω. 
Σ: Τότε γιατί λες ότι το είπαμε στους Γερμανούς; 
Μ: Έχω μπερδευτεί τώρα νομίζω. 
Σ: Δεν πειράζει. Μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο πολεμήσαμε στα αλβανικά 

βουνά; 
Μ: Για να μη σκλαβωθούμε. 
Σ: Για ποιο λόγο πολεμούσανε εδώ; 
Μ: Επειδή… επειδή είπαν όχι στους Ιταλούς κάνανε επίθεση, τότε τους είπαν 

θα ε… 
Σ: Θα;  
Μ: Δε μπορώ τώρα, δε μπορώ να το θυμηθώ. 
Σ: Εντάξει. Μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο ήρθαν από την Αλβανία οι Ιταλοί; 
Μ: Γιατί η Ιταλία είναι κοντά στην Αλβανία για αυτόν το λόγο. 
Σ: Εντάξει. Λοιπόν θεωρώ πως κατάλαβες ότι τα γεγονότα για τα οποία θα 

μιλήσουμε, μιλάμε ήδη, είναι η «Μικρασιατική Καταστροφή» και το έπος 
του ’40. Λοιπόν εδώ έχω έναν χάρτη των Γιαννιτσών. Για να 
προσανατολιστείς εδώ είναι το σχολείο σου. 

Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν θέλω με αυτό το μαρκαδοράκι... 
Μ: Αυτό εδώ; 
Σ: Ναι εδώ. Αυτό εδώ είναι το σχολείο σου και αυτό το γυμνάσιο δίπλα. 
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Μ: Ναι εντάξει. 
Σ: Θα σου δώσω ένα μαρκαδοράκι και θέλω πάνω στο χάρτη να μου 

σημειώσεις με έναν κύκλο που περίπου κινείσαι εσύ κάθε μέρα. 
Μ: Το σπίτι δεν μπορώ. 
Σ: Όχι το σπίτι σου. Γενικά που κινείσαι. 
Μ: Α που κινούμαι. Άμα δείτε εγώ που κινούμαι! Ω! Πού είναι η πλατεία 

Μάγγου; 
Σ: Πλατεία Μάγγου. Να εδώ πέρα είναι το ανοιχτό θέατρο.  
Μ: Το ανοιχτό θέατρο… 
Σ: Εδώ είναι. Κάπου κατά εδώ. Εδώ, εδώ πέρα, εδώ προς… 
Μ: Ναι. Στη γωνία, εδώ είναι το φροντιστήριο. 
Σ: Ένα κύκλο θέλω να κάνεις εκεί που… 
Μ: Ναι εδώ. Εδώ έχει. Εδώ πηγαίνω στην αδερφή μου. Λίγες φορές πηγαίνω 

εδώ…Τι είναι αυτό ποια εκκλησία; 
Σ: Πέτρου και Παύλου. 
Μ: Πέτρου και Παύλου; 
Σ: Ναι. 
Μ: Άλλες εκκλησίες; 
Σ: Η Αγία Αικατερίνη. 
Μ: Ναι. 
Σ: Η αστυνομία είναι εδώ, ο Άγιος Κωνσταντίνος 
Μ: Τον Άγιο Γεώργιο θέλω. 
Σ: Τον Άγιο Γεώργιο θες, να τος. 
Μ: Εδώ. Κάποιο δρόμο έχει κάπου κατά εδώ είναι η γιαγιά μου και η άλλη η 

γιαγιά μου είναι κατά εδώ… το ΙΚΑ… κάπου εδώ θα είναι. 
Σ: Κάνε ένα κυκλάκι εκεί. 
Μ: Απέναντι είναι η άλλη η γιαγιά μου. 
Σ: Λοιπόν… 
Μ: Από εδώ πάει προς τα έξω ή προς το στρατόπεδο;  
Σ: Από εδώ πέρα ακριβώς έξω από το σχολείο σου. Πως θα βγεις τώρα έξω 

από το σχολείο… 
Μ: Α προς τα επάνω πάει. 
Σ: Ναι. 
Μ: Το στρατόπεδο εδώ πέρα είναι; 
Σ: Ναι. 
Μ: Α κάπου εδώ. 
Σ: Μπορείς να κάνεις τώρα δύο-τρία μεγάλα κυκλάκια με τις διαδρομές που 

κάνεις ας πούμε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Ας πούμε θα μπορούσαμε να κυκλώσουμε εδώ πέρα. Μια εδώ πέρα, εδώ 

πέρα και εδώ πέρα. Και κάπου εδώ πέρα λογικά θα βγαίνεις για να 
παίζεις. Έτσι δεν είναι; 

Μ: Η γειτονιά μου εκεί. 
Σ: Τώρα θέλω λοιπόν να μου πεις αν έχεις προσέξει… 
Μ: Ναι. 
Σ: Σε αυτές τις περιοχές όπου κινείσαι κάποια οδό, κάποια πλατεία, κάποιο 

άγαλμα, κάποιο μνημείο, το οποίο να σχετίζεται με το έπος του ’40 και τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή». Ας πούμε να είναι κάποιο μνημείο για 
αυτούς που πέθαναν, για κάποια νίκη, να είναι κάποια οδός, η οποία να 
έχει ονομαστεί ας πούμε από τις περιοχές της Μικράς Ασίας; 
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Μ: Α Νέα Τραπεζούντα! 
Σ: Μπράβο, αν είναι κάνε τη Νέα Τραπεζούντα με το μαρκαδοράκι αυτό. 
Μ: Είναι αυτό. 
Σ: Μήπως ξέρεις και κάποια άλλη οδό; Πλατεία; 
Μ: Πλατεία, η πλατεία Νέας Τραπεζούντος πού είναι; 
Σ: Να τη εδώ είναι η πλατεία. 
Μ: Αυτή; 
Σ: Ναι. 
Μ: Θα βάλω και εδώ.  
Σ: Μπράβο, κάποιο άγαλμα μήπως έχεις προσέξει πουθενά, στον πεζόδρομο 

ας πούμε; 
Μ: Στον πεζόδρομο δεν έχει αγάλματα. 
Σ: Εντάξει λοιπόν τώρα θα σου δείξω έναν κατάλογο, που έχει όλες τις οδούς 

των Γιαννιτσών. Λοιπόν θέλω να διαβάζεις, όχι προσεχτικά να μη δίνεις 
πολύ σημασία, φευγάτα, έτσι αν σου έρχεται κάποια οδό ότι είναι σχετική 
να μου το λες. 

Μ: Εντάξει. 
Σ: Εντάξει; Γιατί είναι πολλές οδοί και δε μπορείς. 
Μ: Στον Αϊ Γιώργη έχει ένα άγαλμα, αλλά είναι του βασιλιά της Ελλάδος. 
Σ: Δεν έχει σχέση ε; 
Μ: Ναι ε δεν είναι λογικό για αυτό δεν το λέω. Άμα είχε σχέση θα σας το 

έλεγα. (…) 
Σ: Δε βλέπεις κάποια οδό ε; 
Μ: Μου μου. Καταρχήν όλες οι οδοί που είδα δε… 
Σ: Δε θες να δεις και τις υπόλοιπες; 
Μ: Δε μου έρχεται καμία. 
Σ: Αυτή την Τραπεζούντα για ποιο λόγο την είπες πριν; 
Μ: Γιατί ε αυτήν την ονομάσανε Νέα Τραπεζούντα γιατί… γιατί εκεί πήγαν οι 

πρόσφυγες. Και την ονομάσανε Νέα Τραπεζούντα έτσι. 
Σ: Εκεί υπήρχαν εκεί ζούσαν παλιά; 
Μ: Όχι, από τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Σ: Τι ήταν η Τραπεζούντα; 
Μ: Ήταν…μια πόλη των ποντίων. Ναι. 
Σ: Μπορείς να βρεις άλλες πόλεις ας πούμε; 
Μ: Μου μου. 
Σ: Δε σου έρχεται κάποια άλλη, ας πούμε; Εντάξει. Δηλαδή δε σου αρέσει 

όταν περπατάς στο δρόμο να βλέπεις τα ονόματα των οδών και τα 
αγάλματα; Από πού είναι; Πως ονομάστηκαν; 

Μ: Ε…δε ξέρω, δε λένε και πολλά πάνω. Πού να ρωτήσω; 
Σ: Λοιπόν τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω έχεις διαβάσει κάποια βιβλία, έχεις 

δει στην τηλεόραση από πού ξέρεις όσα ξέρεις για τη «Μικρασιατική 
Καταστροφή» και για το αλβανικό έπος; 

Μ: Εντάξει έχω δει και στην τηλεόραση, μου έχει πει και ο μπαμπά, μου έχει 
μιλήσει για αυτά εδώ τα πράγματα. 

Σ: Με ποιον; 
Μ: Έχω μιλήσει ας πούμε πολλά. 
Σ: Οι δικοί σου, ας πούμε, είναι από τους πρόσφυγες; 
Μ: Ο μπαμπάς μου είναι ε Καππαδόκης και η μαμά μου Πόντια. 
Σ: Σου έχουν πει ας πούμε ιστορίες; Οι γιαγιάδες, οι παππούδες; 
Μ: Δύο γιαγιάδες είναι μόνο. 



 412

Σ: Μήπως σου είπαν κάποια ιστορία πως ήταν παλιά, πως ήρθαν οι δικοί 
τους; 

Μ: Μπορεί κρατάει τα εγγόνια της… και πώς να σας το πω, με αυτήν εγώ, με 
αυτήν μεγάλωσα λίγο με μεγάλωσε η γιαγιά μου αυτή. 

Σ: Δηλαδή η γιαγιά σου όταν σε έδινε… σε μεγάλωνε σου έλεγε ιστορίες; 
Μ: Μου έλεγε ιστορίες το βράδυ. 
Σ: Μπορείς να μας πεις μια η οποία σου έμεινε; 
Μ: Δε μπορώ να θυμηθώ. 
Σ: Σου έλεγε ας πούμε πως ήρθανε; Γιατί σου μιλούσε πως ήτανε τότε; 
Μ: Δε μου λέει σχετικά για…για τους Πόντιους ή για τους Καππαδόκες, λέει 

έτσι κάποιες ιστορίες. 
Σ: Τι λένε οι ιστορίες αυτές; Για το πώς ήρθανε; Για το πώς τους διώξανε; Για 

το πώς ζούσανε εκεί; 
Μ: Μάλλον πως ζούσανε εκεί, γιατί όταν μου τις έλεγε εγώ μπορεί να ήμουν 

και νεογέννητο. 
Σ: Καλά. 
Μ: Και εγώ δεν τις θυμάμαι. 
Σ: Μάλιστα λοιπόν. Ήθελα να σε ρωτήσω κάποια ταινία που να έχεις δει για 

το έπος του ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; Κάποιο ντοκυμαντέρ;  
Μ: Μ όχι. 
Σ: Δεν υπάρχει. 
Μ: Δεν έχω δει. 
Σ: Δηλαδή ότι ξέρεις τα ξέρεις από τις γιαγιάδες σου και το σχολείο. 
Μ: Πιο πολύ ο μπαμπάς μου μου λέει, ότι…, ότι κάποια απορία που έχω και 

ξέρω πιο πολλά από αυτόν. 
Σ: Τι απορίες περίπου έχεις; 
Μ: Είχα κάποιες και μου τις είχε λύσει. 
Σ: Δηλαδή τι απορίες; 
Μ: Να είχε δει ένα ντοκιμαντέρ, είχα δει μάλλον, με εκείνον εκεί που είπε όχι. 
Σ: Ναι. 
Μ: Με το όχι εκείνον εκεί και που είχε βγει στο λαό και είπε, μας πρέπει να 

παραδώσουμε, μας είπαν πρέπει να παραδώσουμε, την πόλη, ενώ και 
εγώ, εγώ τους απάντησα, εγώ τους είπα όχι. Και μετά… και μετά άρχισε 
τον πόλεμο. 

Σ: Δηλαδή πιο πολύ ο μπαμπάς σου λέει για το ’40; 
Μ: Ναι. 
Σ: Δεν έχεις απορίες για τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δηλαδή σ’ αρέσει πιο πολύ να ακούς για το ’40, πως νικήσαν οι Έλληνες 

για το ’21, παρά για… 
Μ: Εντάξει για τους Πόντιους σπάνια ακούω. 
Σ: Δεν ακούς δηλαδή. Πιο πολλές απορίες γιατί έχεις; Για το πώς έγινε με 

τους πόντιους ήρθανε εδώ ή για το ’40, πώς νικήσανε; 
Μ: Πιο πολλές απορίες έχω για το ’40 για πώς νικήσανε. Μα εμείς ήμασταν 

μόνο με όπλα, τίποτα δεν προλάβαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 
που ξεκίνησε. Κάνουμε. 

Σ: Δηλαδή πιο πολλά έχεις ακούσει για το ’40, όχι για τη «Μικρασιατική 
Καταστροφή». 

Μ: Μου μου. 
Σ: Μήπως πηγαίνεις σε κάποιο σύλλογο; 



 413

Μ: Τι; 
Σ: Ποντίων; 
Μ: Όχι. 
Σ: Λοιπόν εδώ έχω…στη δημοτική βιβλιοθήκη πας; 
Μ: Στη δημοτική; Δεν προλαβαίνω. 
Σ: Δεν προλαβαίνεις ε; Φροντιστήρια; 
Μ: Πάω φροντιστήρια, πάω στο φυσιοθεραπευτή και κάθομαι δυο ώρες γιατί 

είναι το χέρι μου και θέλει πάρα πολύ δουλειά. 
Σ: Ναι. Μήπως έχεις. Τώρα θα σου δείξω μια λίστα με βιβλία, τα οποία είναι 

σχετικά όμως με αυτά τα γεγονότα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω μήπως 
έχεις διαβάσει κάποιο ή μήπως έχεις κάποιο πολύ ακουστά. 

Μ: Από την τηλεόραση; Μπα δεν έχω κάποιο πολύ ακουστά.  
Σ: Ή κάποιο να έχεις διαβάσει από αυτά; 
Μ: Όχι. 
Σ: Και από πίσω έχει. Δεν έχεις διαβάσει κάποιο; 
Μ: Τσου. 

 
Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν όπως ξέρεις θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες από κάποια 

γεγονότα και θέλω να μου πεις αν αναγνωρίζεις ποια γεγονότα είναι και για 

ποιο λόγο αναγνωρίζεις αυτά τα γεγονότα. Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία.  

Μ: (…)  
Σ: Δε σου λέει τίποτα; 
Μ: Τσου. 
Σ: Κοίτα έχει ανθρώπους να γιορτάζουν και να φοράνε ανατολίτικα ρούχα και 

να έχουν ελληνικές σημαίες. 
Μ: (…) 
Σ: Δε σου λέει τίποτα; 
Μ: Όχι.  
Σ: Η δεύτερη φωτογραφία. Σου λέει κάτι αυτή η φωτογραφία; Τι βλέπεις; 
Μ: Ένα καράβι. 
Σ: Και;  
Μ: Και ανθρώπους. 
Σ: Τι κάνουν αυτοί; 
Μ: Πολεμάνε; 
Σ: Κουβαλάνε μπόγους, πράγματα είναι στην προβλήτα, είναι πολλοί 

γυναίκες παιδιά. Τι μπορεί να είναι; Ξέρεις κάποιο γεγονός το οποίο να 
είχε άτομα τα οποία φεύγανε, ας πούμε με καράβι με τα πράγματα τους 
μαζί; 

Μ: Όχι. 
Σ: Όχι. Λοιπόν η τρίτη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Σπίτια. 
Σ: Τι γίνεται; 
Μ: Πόλεμος. 
Σ: Ποιο…σου θυμίζει τίποτα αυτή η φωτογραφία; Έχεις δει άλλες σχετικές;  
Μ: (…)  
Σ: Πότε έγινε πόλεμος τελευταία φορά στην περιοχή μας; Όχι τελευταία φορά 

γενικά; 
Μ: Το 1940; 
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Σ: Άλλη φορά έγινε κάποιο γεγονός; 
Μ: Το 1941; 
Σ: Δε σου θυμίζει τίποτα αυτή η φωτογραφία;  
Μ: Όχι. (…)  
Σ: Λοιπόν. εδώ πέρα δείχνει πάλι καράβια να φεύγουν και σπίτια να 

καίγονται. Τι μπορεί να συμβαίνει; 
Μ: Και εδώ πόλεμος γίνεται; 
Σ: Και εδώ αλλά μήπως σου θυμίζει τίποτα αυτή η κατάσταση; Ελληνικές 

σημαίες στην πρώτη φωτογραφία, ανθρώπους να φεύγουνε, πόλεις να 
καίγονται, καράβια να φεύγουνε μήπως;  

Μ: (…)  
Σ: Όχι. Λοιπόν αυτές οι φωτογραφίες ήταν από τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή». Αλλά εδώ πέρα δε μπορεί κάτι θα σου θυμίζει αυτή η 
φωτογραφία.  

Μ: (…)  
Σ: Τι βλέπεις; 
Μ: Ανθρώπους να κουβαλάνε. 
Σ: Πού μπορεί να πηγαίνουν αυτοί; Κουβαλάνε όπλα. 
Μ: Για πόλεμο; 
Σ: Ποιο πόλεμο δε σου θυμίζει κάτι αυτή η εικόνα με τις γυναίκες να 

κουβαλάνε… 
Μ: Στην Ιταλία…στην Αλβανία. 
Σ: Τι δεν άκουσα τι είπες συγγνώμη. 
Στην Ιταλία. 
Σ: Στην Ιταλία; Τι κάνουν στην Ιταλία; 
Μ: (…)  
Σ: Τι μπορεί να κάνουν; 
Μ: Να πολεμάνε; 
Σ: Ποιοι μπορεί να πολεμάνε στην Ιταλία; 
Μ: Οι Έλληνες. 
Σ: Και τι κάνουν στην Ιταλία; Έγινε κάτι τότε;  
Μ:  (…) 
Σ: Άμα δε θυμάσαι δεν πειράζει καλά; Λοιπόν η έκτη φωτογραφία. Τι βλέπεις; 
Μ: Ανθρώπους να πολεμάνε; 
Σ: Και πού μπορεί να πολεμάνε και αυτοί; Δεν την έχεις ξαναδεί αυτήν τη 

φωτογραφία κάπου; 
Μ: Την έχω ξαναδεί. 
Σ: Πού;  
Μ:  (…)  
Σ: Πού μπορεί να την έχεις ξαναδεί αυτήν τη φωτογραφία;  
Μ:  (…)  
Σ: Μήπως είναι στο ίδιο γεγονός με την προηγούμενη; 
Μ: Ναι ναι στην Ιταλία δεν είναι αυτό; 
Σ: Και αυτοί είναι Έλληνες που πήγανε στην Ιταλία; 
Μ: Όχι πολεμάνε. 
Σ: Ποιους πολεμάνε; Τους Ιταλούς; 
Μ:  (…) 
Σ: Για ποιο λόγο;  
Μ:  (…) 
Σ: Λοιπόν;  
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Μ:  (…) 
Σ: Δεν πειράζει τώρα πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ τι μπορείς να 

δεις; 
Μ: Οι Έλληνες που χαίρονται. 
Σ: Για ποιο λόγο χαίρονται; 
Μ: Πού νικήσανε στον πόλεμο; 
Σ: Σε ποιον πόλεμο; 
Μ: Με τους Ιταλούς; 
Σ: Μ και πού χαίρονται; Πού μπορείς να πεις που έγινε παρέλαση μεγάλη 

που νικήσανε; 
Μ: Στα Γιαννιτσά; 
Σ: Όχι. Όχι. 
Μ: Στη Γερμανία; 
Σ: Όχι.  
Μ: Στην Ιταλία; 
Σ: Οι Έλληνες όταν πολεμούσανε τους Ιταλούς πολεμούσανε στην Ιταλία; 
Μ:  (…)  
Σ: Εντάξει τώρα πάμε να δούμε την τελευταία φωτογραφία. Τι σου λέει αυτή η 

φωτογραφία; Την έχεις ξαναδεί;  
Μ: Αυτή δεν την έχω ξαναδεί. 
Σ: Ποιοι είναι αυτοί εδώ; 
Μ: Ιταλοί. 
Σ: Και τι κάνουνε; Εδώ τι κάνουνε σε αυτό το μέρος; 
Μ: Προχωράνε με τη βάρκα. 
Σ: Δεν είναι βάρκα αυτό. Αυτό είναι η Ιταλία και εδώ η Αλβανία και εδώ η 

Ελλάδα. 
Μ: Πολεμάνε. Είναι στην Αλβανία. 
Σ: Δε φαίνεται να πολεμάνε στην Αλβανία. Κρατάνε την Ιταλία και λέει από 

κάτω ο Μουσολίνι: «Βοηθάτε παιδιά να τραβήξουμε παρά πέρα γιατί οι 
Έλληνες μας πλησιάζουνε». 

Μ: Γιατί θα τους σκοτώσουνε οι Έλληνες; 
Σ: Γιατί; Να τώρα εδώ βλέπουμε στον χάρτη εδώ είναι η Ελλάδα, εδώ είναι η 

Αλβανία εδώ είναι άλλες περιοχές και εδώ είναι η Ιταλία. Οι Έλληνες 
έφτασαν μέχρι την Ιταλία; 

Μ: Όχι η Ιταλία έφτασε μέχρι εδώ. 
Σ: Η Ιταλία έφτασε μέχρι εδώ; Εντάξει και εδώ πέρα βλέπουμε να λέει ότι η 

βροχή και η κακοκαιρία τους εμπόδισε την προέλαση. Θυμάσαι τι έγινε 
τότε; 

Μ: Πού πολεμούσαν; 
Σ: Ναι και τι έγινε μετά ποιος νίκησε; 
Μ: Η Ελλάδα. 
Σ: Λοιπόν τώρα που τελείωσαν οι φωτογραφίες, όπως κατάλαβες μιλάμε για 

τότε το ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή». Ε λοιπόν τώρα θα σου 
δείξω ένα χάρτη των Γιαννιτσών και εδώ πέρα είναι το σχολείο σου κοίτα. 
Και εδώ πέρα είναι ο πεζόδρομος. Θέλω με το μαρκαδοράκι αυτό να 
κυκλώσεις τις περιοχές όπου κινείσαι για να δούμε ποιες περιοχές ξέρεις 
καλά. Εδώ είναι το σχολείο σου. 

Μ: Αυτό; 
Σ: Αυτή είναι η οδός Βασιλειάδου. 
Μ: Εδώ είναι το σχολείο μου. 
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Σ: Εδώ είναι το σχολείο σου. Κάνε ένα μεγάλο κύκλο εκεί όπου κινείσαι. Εκεί 
όπου είναι το σπίτι σου, το φροντιστήριο σου, αν πηγαίνεις πουθενά. Δεν 
είναι ανάγκη να είναι τελείως ακριβής, ας πούμε βρες που είναι το σπίτι 
σου, εκεί που πας και παίζεις, γενικά. 

Μ: Στο Τσαλί. 
Σ: Δε θυμάσαι κάποια οδό να το βρούμε; 
Μ: Επάνω εκεί πέρα ξέρω μια Βαραβίδου, εδώ δεν είναι; 
Σ: Η Βαραμίδη να’ τη. Κάνε ένα μεγάλο κύκλο εκεί που παίζεις. Δεν τις κοιτάς 

πολύ τις οδούς όταν προχωράς τον δρόμο όταν παίζεις ε; 
Μ: Η καθολική εκκλησία πάνω δεν είναι; 
Σ: Ναι.  
Μ: Και ο Άγιος Κωνσταντίνος. 
Σ: Δηλαδή αν ρωτούσαμε που κινείσαι θα κάναμε ένα μεγάλο κύκλο έτσι ας 

πούμε; 
Μ: Να κάνω ένα μεγάλο κύκλο; 
Σ: Ναι εκεί που κινείσαι κάθε μέρα. 
Μ: Να εδώ είναι το σπίτι μου, κάπου εδώ. 
Σ: Άρα να κυκλώσουμε αυτήν εδώ την περιοχή ε; 
Μ: Ναι.  
Σ: Στο πεζόδρομο πας καθόλου; 
Μ: Πάω. 
Σ: Να κυκλώσουμε και τον πεζόδρομο αν είναι εδώ. Λοιπόν σε αυτές τις 

περιοχές όπου κινείσαι, μήπως ξέρεις κάποια οδό, κάποιο μνημείο… 
Μ: Ξέρω. 
Σ: Κάποιο άγαλμα που να είναι σχετικό με αυτά τα δύο γεγονότα; Με τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή» και το αλβανικό έπος;  
Μ:  (…) Ε;   
Σ: Να εδώ πέρα που κινείσαι. 
Μ: Ναι τι; 
Σ: Ξέρεις κάποια οδό, κάποιο μνημείο;  
Μ:  (…)  
Σ: Λοιπόν κοίτα τι θα κάνουμε εδώ πέρα έχω έναν κατάλογο με όλες τις 

οδούς των Γιαννιτσών. Θέλω να τις διαβάζεις. Μη δίνεις πολύ χρόνο στην 
κάθε μια. Απλά διάβασε τα. Και άμα σου λέει κάτι σχετικό με αυτά τα δύο 
γεγονότα, άμα σου θυμίζει κάτι θέλω να μου το λες.  

Μ: Το Άγιο Όρος; 
Σ: Πού είναι το Άγιο Όρος; Το Άγιο Όρος και τη σχέση έχει το Άγιο Όρος με 

τα δύο γεγονότα; 
Μ: Δεν έχει σχέση. 
Σ: Αλλά. Τότε γιατί το είπες; Μήπως σου θυμίζει κάτι;  
Μ:  (…)  
Σ: Όχι.  
Μ:  (…)  
Σ: Να γυρίσουμε σελίδα;  
Μ:  (…)  
Σ: Να γυρίσω σελίδα;  
Μ:  (…)  
Σ: Να γυρίσω σελίδα; Μήπως σου λέει τίποτα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Αυτό; 
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Μ:  (…)  
Σ: Θέλεις να αλλάξω σελίδα;  
Μ:  (…) 
Σ: Άλλη οδός; 
Μ: Να το αλλάξεις. 
Σ: Να το αλλάξω;  
Μ:  (…)  
Σ: Θέλεις να αλλάξω σελίδα;  
Μ:  (…)  
Σ: Να αλλάξω σελίδα;  
Μ:  (…)  
Σ: Δε βρήκες κάποια ε; Δεν πειράζει. Από μνημεία δεν βρήκες κάποιο ε; Ποιο 

ξέρεις; Που να είναι σχετικό. Κάποια οδό, όχι οδό, κάποια πλατεία, κάτι 
που να σχετίζεται με το αλβανικό έπος και τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Κάποιο άγαλμα, ίσως, που να είναι αφιερωμένο σε αυτούς;  

Μ:  (…)  
Σ: Δε σου έρχεται ε; 
Μ: Τσου. 
Σ: Για αυτά τα δύο γεγονότα για το αλβανικό έπος και τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή» από πού έχεις ακούσει; Έχεις ακούσει από την τηλεόραση, 
από το σχολείο, έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο; Από πού έχεις ακούσει για 
αυτά συνήθως;  

Μ:  (…)  
Σ: Ας πούμε από κάποιο ντοκιμαντέρ που έχεις δει και ξέρεις, από κάποια 

σχολική γιορτή, δε σου έρχεται κάτι στο μυαλό ε;  
Μ:  (…)  
Σ: Δεν έχεις ακούσει από πουθενά αλλού για όλα αυτά, ούτε από κάποιο 

βιβλίο;  
Μ:  (…) 
Σ: Μήπως είσαι μέλος στη δημοτική βιβλιοθήκη; 
Μ: Όχι. 
Σ: Είναι μερικά βιβλία τα οποία είναι σχετικά με αυτά, και απλά θέλω να μου 

πεις άμα έχει τύχει να διαβάσεις κάποιο από αυτά, κάποιο. (…) Έχει και 
πίσω.  

Μ:  (…)  
Σ: Δεν έχεις διαβάσει κάποιο, δεν έχεις ακούσει να μιλάν για κάποιο; Μήπως 

έχεις δει κάποια ταινία σχετική με τους Ιταλούς, με τους πρόσφυγες που να 
αναφέρονται σε αυτά τα γεγονότα; Από εκείνα τα πολεμικά που δείχνει η 
τηλεόραση κάθε 28η Οκτωβρίου;  

Μ:  (…)  
Σ: Δεν έχεις δει κάτι; Δεν πειράζει. Μήπως είσαι μέλος σε κάποιο σύλλογο; 
Μ: Τσου. 
Σ: Λοιπόν μήπως τώρα θα μπορούσες να μου πεις με δικά σου λόγια σαν 

παραμύθι τι έγινε στη «Μικρασιατική Καταστροφή»;  
Μ:  (…) Ε;  
Σ: Δε σου έρχεται; 
Μ: Όχι. 
 

Συνέντευξη πέμπτη 
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Σ: Λοιπόν. Θα σου δείξω στην αρχή κάποιες φωτογραφίες και θέλω να μου 
πεις αν μπορείς να καταλάβεις, ποιες φωτογραφίες από ποια περ… από 
ποια…ποιο γεγονός είναι, της ελληνικής ιστορίας. Τα έχετε κάνει αυτά μη 
φοβάσαι. Ούτε μπαίνει βαθμός από αυτό. Το κυριότερο. 

Μ: Δεν το ξέρω το έχω διαβάσει όλο το βιβλίο άλλο. Αυτό το έχω μελετήσει. 
Σ: Η πρώτη φωτογραφία. Για να σε διευκολύνω αυτή η φωτογραφία είναι 

τραβηγμένη στη Μικρά Ασία. 
Μ: Ναι, ναι. Το κατάλαβα αμέσως είναι νομίζω στη Σμύρνη. 
Σ: Πού το κατάλαβες; 
Μ: Εε, γιατί το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο όλο και ξέρω πολλά γεγονότα, 

που έχουν συμβεί. 
Σ: Εντάξει. Αυτή εδώ είναι χαρούμενοι, λυπημένοι; Τι; 
Μ: Λυπημένοι, χαρούμενοι δε νομίζω. 
Σ: Κι όμως είναι χαρούμενοι και κάνουν παρέλαση. 
Μ: Ναι; 
Σ: Ναι. Τι χαρούμενο έγινε για τους Έλληνες εκεί; 
Μ: Μήπως…ότι ελευθερώθηκαν από εμάς. 
Σ: Πότε ελευθερώθηκαν; 
Μ: Οι Έλληνες της Σμύρνης το 1900… το 1920; Μετά ή όχι(;) 
Σ: Για ποιο λόγο είχαν απελευθερωθεί; Τι έγινε και ελευθερώθηκαν; 
Μ: Εμ, ήταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που η Ελλάδα είχε πάρει 

εδάφη από την Τουρκία. 
Σ: Ναι.  
Μ: Και…υπήρχαν εκεί Έλληνες από την αρχαιότητα… 
Σ: Ναι… 
Μ: ... γι’ αυτό. Κι ελευθερώθηκαν.  
Σ: Ωραία. Λοιπόν. Θα δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Όταν νομίζω…πρόσφυγες ήτανε 
Σ: Ναι πως έγινε και έφυγαν οι πρόσφυγες; Πάλι στη Μικρά Ασία ήτανε; 
Μ: Ναι η καταστροφή της Σμύρνης. 
Σ: Πώς καταστράφηκε; 
Μ: Επειδή οι Έλληνες προχώρησαν ήθελαν να πάρουν και φτάσανε μέχρι την 

Άγκυρα, οι Τούρκοι τελικά, ήτανε κουρασμένοι οι Έλληνες, οι Τούρκοι 
τελικά τους κατεδίωκαν μέχρι, ώσπου τους έδιωξαν. 

Σ: Αυτοί είναι πού φεύγανε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Ας δούμε την τρίτη και τέταρτη φωτογραφία, οι οποίες είναι παρόμοιες. Τι 

βλέπεις εδώ; 
Μ: Βλέπω…Αυτό είναι τρένο. 
Σ: Α δεν είναι τρένο! 
Μ: Α όχι, όχι κατάλαβα είναι η Σμύρνη που φλέγεται. 
Σ: Για ποιο λόγο κάηκε η Σμύρνη; Θυμάσαι; 
Μ: Ε την είχαν κάψει οι Τούρκοι. 
Σ: Για ποιο λόγο; 
Μ: Για να εκδικηθούν τους Έλληνες. 
Σ: Ναι; Πότε την κάψανε; Θυμάσαι ημερομηνία; 
Μ: …1922 νομίζω. 
Σ: Ωραία. Λοιπόν. Γιατί δε σ’ αρέσει η ιστορία αφού τα ξέρεις; 
Μ: Μ’ αρέσει αλλά τώρα δηλαδή, που κάθε μέρα πρέπει να κάνω ιστορία. 
Σ: Δε σ’ αρέσει ε; Εδώ είναι από άλλο γεγονός (φωτογραφία 5). 
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Μ: Εδώ είναι όταν οι ηπειρώτισσες έστελναν, που πήγαιναν εφόδια στους 
Έλληνες.  

Σ: Σε ποιο πόλεμο; 
Μ: Στον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Σ: Ποιος πολεμούσαν τότε; 
Μ: Τους… ε… Ιταλούς. 
Σ: Πού τους πολεμήσαν; 
Μ: Στην Ήπειρο. Στην Βόρεια Ήπειρο. 
Σ: Δηλαδή στα σύνορα; 
Μ: Με την Αλβανία. 
Σ: Σου είναι γνωστή αυτή η εικόνα έχεις δει κι άλλη τέτοια εικόνα, με γυναίκες 

να πηγαίνουν πράγματα; 
Μ: Ναι, έχω δει. 
Σ: Ποιήματα και τέτοια ε; Στις γιορτές που κάνετε εδώ; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εδώ είναι η έκτη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Εδώ στρατιώτες που…εντάξει μες στα βουνά. 
Σ: Σε ποιο πόλεμο μπορεί να είναι; 
Μ: Εγώ νομίζω πρέπει να’ ναι…ε… μάλλον…μήπως είναι στο Μακεδονικό 

αγώνα οι αντάρτες; 
Σ: Για ποιο λόγο στο Μακεδονικό αγώνα; 
Μ: Ξέρω εγώ; 
Σ: Κοίτα έχει βουνά, χιόνι. 
Μ: Μπορεί να είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, που πολεμούσανε 

τους…για την ελευθερία τους το 1900… 
Σ: Το  χιόνι σου λέει τίποτα; 
Μ: Α στην Πίνδο μάλλον! 
Σ: Ξέρεις δηλαδή για το χειμώνα; Έχεις ακούσει; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εδώ είναι η έβδομη φωτογραφία.  
Μ: Εδώ είναι οι Έλληνες στην Κορυτσά. 
Σ: Στα είπε ο προηγούμενος; 
Μ: Όχι. Απλώς…επειδή έχω διαβάσει όλο το βιβλίο, το γράφει εκεί σ’ ένα 

κομματάκι οι Έλληνες στη Κορυτσά. 
Σ: Το έχεις ξαναδεί ε; και τι ήταν η Κορυτσά; 
Μ: Ήταν ε… μια πόλη… στην Βόρεια Ήπειρο… 
Σ: Ναι… 
Μ: …και τελικά πήγε στους…ε στην Αλβανία. 
Σ: Ναι. Η οποία ήταν ποιων; Ήταν των Ελλήνων; 
Μ: Των Ελλήνων. Την πήραν οι Έλληνες… 
Σ: Ναι 
Μ: Αυτήν  εδώ; Αυτήν εδώ από… την είχαν οι Τούρκοι. 
Σ: Και την πήραν οι Έλληνες απ’ τους Τούρκους; 
Μ: Όχι εδώ. Αυτό είναι αργότερα. Νομίζω ότι οι Ιταλοι ήταν. 
Σ: Οι Ιταλοι; 
Μ: Ναι. Ναι είχαν πάει… 
Σ: Και εδώ πέρα είναι η τελευταία εικόνα; 
Μ: Εδώ είναι στο Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο αυτό. Το ξέρω. 
Σ: Το έχεις δει από άλλού; 
Μ: Και στο βιβλίο έχει εικόνα. 
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Σ: Και αυτός εδώ ποιος είναι; 
Μ: Ο Μουσολίνι. 
Σ: Τι ήταν αυτός; 
Μ: Ο… αρχηγός του φασιστικού καθεστώτος στην Ιταλία. 
Σ: Ωραία. Λοιπόν. Εμ, τώρα κοίτα να δεις τι θα κάνουμε. Θα σου δείξω έναν 

χάρτη των Γιαννιτσών. 
Μ: Δε ξέρω και πολλά πολλά γιατί εγώ είμαι στρατιωτικός και είναι η τρίτη 

φορά που αλλάζω γειτονιά. 
Σ: Ναι; 
Μ: Ναι. 
Σ: Τα αγάλματα και τα μνημεία σου αρέσει να τα κοιτάς και να ψάχνεις από 

πού είναι στο δρόμο όταν περνάς; 
Μ: Ε…βιάζομαι έχω διαβάσματα και δεν έχω χρόνο…  
Σ: Καλά, κάτσε λίγο, γιατί τώρα… κι εγώ μπερδεύτηκα, δεν μπορώ να βρω το 

σχολείο σας. Εδώ πέρα είναι… εδώ είναι το σχολείο σας. Εδώ… και τα 
Σ.Ο.Α. πρέπει να είναι κάπου εδώ. 

Μ: Στην οδό Εθνικής Αμύνης είναι.  
Σ: Να τη βρω δύο λεπτά. Εθνικής Αντίστασης. Εδώ κάπου μένεις, πάνω από 

τον ΟΤΕ εδώ. 
Μ: Ναι εδώ. 
Σ: Μπορείς να μου κάνεις ένα κυκλάκι με τις περιοχές πού πας συνήθως; 
Μ: Συνήθως; 
Σ: Ναι. 
Μ: Ναι…ε πάω στην πλατεία Γκόνου Γιώτα εδώ. Εε πάμε στο πεζόδρομο 

εδώ. 
Σ: Κάνε ένα κυκλάκι. 
Μ: Εδώ. 
Σ: Κάνε ένα κυκλάκι έτσι… 
Μ: Εδώ. 
Σ: Κι ο πεζόδρομος είναι Βενιζέλου…Βενιζέλου εδώ. 
Μ: Ε σ’ αυτές τις περιοχές πάω. 
Σ: Εκεί που περπατάς κάθε μέρα δηλαδή μήπως έχεις προσέξει κάποιον 

δρόμο, κάποια πλατεία, κάποιο μνημείο, κάποια…άγαλμα. Σχετικά με την 
«Μικρασιατική Καταστροφή» και σχετικά με τον πόλεμο με τους Ιταλούς 
όχι για άλλα. 

Μ: Εε… για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» μας είπε ο κύριος υπάρχει ένα 
όνομα αλλά δε θυμάμαι. 

Σ: Όνομα, τι όνομα; Για οδό για δρόμο; 
Μ: Για…οδό. 
Σ: Για οδό. Κανένα άγαλμα ας πούμε δεν έχεις δει;  
Μ: Όχι. 
Σ: Εμ, τι άλλο; Για τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 
Μ: Για τους Ιταλούς όχι. 
Σ: Λοιπόν, κοίτα τι θα κάνουμε; Θα γράψω το όνομα σου εδώ για να μην το 

μπερδέψω. Έχω πάρει κι άλλους χάρτες να μην το μπερδέψω. Εδώ έχω 
μια λίστα με όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. Μην τρομάξεις. 

Μ: Όχι. 
Σ: Εε, κοίτα μια ματιά, απλά. 
Μ: Όλες να δω; 
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Σ: Ναι. Όχι, περίμενε, αυτό είναι δικό μου, ναι, κι άμα δεις κάποια οδό η 
οποία να τρομάζει με αυτά τα δύο γεγονότα όχι με άλλο γεγονός κάποιο. 
Μην αφιερώνεις πολύ ώρα και κάθεσαι και παιδεύεσαι. 

Μ: Ναι. Άμα ξεχωρίσω τα ονόματα, νομίζω ότι είδα ένα. 
Σ: Τι δεν ξεχωρίζεις; 
Μ: Άμα ξεχωρίσω λέω από ονόματα. 
Σ: Α, ναι. Άμα δεν… 
Μ: Γιατί είναι κάπως περίεργα. Ας πούμε τώρα το Αμάσειας που βλέπω εδώ. 
Σ: Ποιο; 
Μ: Το Αμάσειας  
Σ: Τι; Το βάζεις στη Σμύρνη εκεί πέρα καμία περιοχή; 
Μ: Ναι. 
Σ: Αυτό; Εντάξει. 
Μ: Ναι. Εδώ έχω βρει πάρα πολλά από το τέτοιο Μακεδονικό Αγώνα και 

αυτά. 
Σ: Α όχι αυτά δε μας ενδιαφέρουνε. 
Μ: Η Κορυτσάς εδώ με τον πόλεμο με τους Ιταλούς. 
Σ: Ναι σωστό. 
Μ: Το Οδήσσου από τη Σμύρνη. 
Σ: Οδησσού;  
Μ: Ναι. 
Σ: Ναι. Δηλαδή τα περισσότερα που έχεις βρει είναι τοπωνύμια από περιοχές 

εκεί κοντά; 
Μ: Ναι. Και αυτό εδώ νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. 
Σ: Παλαιών Πατρών Γερμανού; Πού σχετίζεται αυτός; Στον πόλεμο με τους 

Ιταλούς η… 
Μ: Με τους Ιταλούς νομίζω αλλά… 
Σ: Με τους Ιταλούς μπαίνει; 
Μ: Τσου. 
Σ: Δε μπαίνει πουθενά; 
Μ: Προσπαθώ να θυμηθώ. 
Σ: Ας το μην το βάλουμε τότε. 
Μ: Πίνδου. 
Σ: Πού μπαίνει;  
Μ: Στον πόλεμο με τους Ιταλούς και αυτά. 
Σ: Ναι. 
Μ: Το Σουμελά;  
Σ: Πού μπαίνει το Σουμελά; 
Μ: Είναι εκεί στη Σμύρνη, εγώ θυμάμαι, ένα όρος που είχε χτιστεί μια 

εκκλησία και είχε χτιστεί ένα μοναστήρι, η Παναγία Σουμελά. 
Σ: Εντάξει το βάζουμε κι αυτό εκεί στη Σμύρνη. 
Μ: Ναι. Το Τραπεζούντος αυτό. 
Σ: Ναι; Πού μπαίνει αυτό; 
Μ: Στη Σμύρνη εκεί. 
Σ: Περιοχή ε; 
Μ: Περιοχή Τραπεζούντα. Αυτά. 
Σ: Αυτά ε; Για την «Μικρασιατική Καταστροφή» από πού ακούς συνήθως; 
Μ: Εγώ; Από το δάσκαλο που μιλάει πάντα. 
Σ: Ας πούμε από το σπίτι ή αλλού;  
Μ: Όχι. 
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Σ: Ο δάσκαλος τι σας λέει; 
Μ: Αυτά μας λέει. 
Σ: Αυτά από το σπίτι, από την τηλεόραση, κανένα βιβλίο, τίποτα; 
Μ: Όχι.  
Σ: Όχι. Μάθαμε την Ιστορία απ’ έξω, δεν χρειάζεται άλλο, ε; 
Μ: Όχι τώρα αρχίζω να διαβάζω μου βάλανε οι γονείς μου από τα παρακάτω 

για να μην έχω πρόβλημα. Επειδή αργώ πολλές φορές στην ιστορία να τα 
διαβάσω έχω πρόβλημα.  

Σ: Γιατί; 
Μ: Δε μου αρέσει το μάθημα. 
Σ: Ναι; Για τον πόλεμο με τους Ιταλούς από πού ακούς; 
Μ: Εγώ από τηλεόραση, από ότι ακούω από τους γονείς μου, από τον 

μπαμπά μου μερικά, από το δάσκαλο. 
Σ: Τι ακούς από τον μπαμπά σου; 
Μ: Μου λέει την ιστορία, πως έγιναν κι αυτά; 
Σ: Δηλαδή σαν παράδειγμα μπορείς να πεις τίποτα; 
Μ: Ας πούμε μου είπε ότι είχαν συμμαχήσει οι Γερμανοί με τους Ιταλούς, μου 

τα είπε πριν ένα δύο χρόνια και τα θυμάμαι απ’ έξω, και επειδή οι Ιταλοί 
ήθελαν να κυριαρχήσουν στη Μεσόγειο έστελναν σαν…ήθελαν να 
κατακτήσουν την Ελλάδα, και αυτό είχαν ζητήσει από τον Ιωάννη Μεταξά. 

Σ: Ποιος είναι ο Ιωάννης Μεταξάς; 
Μ: Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο οποίος το 1936, θυμάμαι, είχε επιβάλλει 

δικτατορία. 
Σ: Ναι; 
Μ: Αυτό από την ιστορία, το είχαμε κάνει στην ιστορία αυτό. Παρακάτω. 
Σ: Άρα δεν ήταν τόσο καλός ο τύπος; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι ε; 
Μ: Εγώ πιστεύω ήταν είχε…πρωθυπουργός πριν ο Γιώργος ο δεύτερος. Που 

είχε πει το «όχι» ο Γιώργος Μεταξάς. 
Σ: Σε ποιους;  
Μ: Τους Ιταλούς και μετά ξεκίνησαν οι πόλεμοι κι αυτά. 
Σ: Εντάξει. Και από την τηλεόραση τίποτα κανένα έργο από αυτά τα 

πολεμικά; 
Μ: Ναι έργο, ναι. Για τον πόλεμο εκεί που είχε γίνει πριν τρία χρόνια. 
Σ: Ποιον πόλεμο που είχε γίνει πριν τρία χρόνια; 
Μ: Εκεί στην Πίνδο επάνω. 
Σ: Α τότε είχες δει την ταινία. Βιβλία είπαμε όχι; 
Μ: Λογοτεχνικά μόνο. 
Σ: Ε για τα λογοτεχνικά μιλάμε. 
Μ: Α. 
Σ: Στη βιβλιοθήκη πας καθόλου; 
Μ: Ναι έχω πάρει βιβλία. 
Σ: Έχεις διαβάσει κανένα από αυτά γενικά; 
Μ:  (…) Όχι. 
Σ: Δεν έχεις διαβάσει τίποτα από αυτά; 
Μ: Όχι αλλά χθες που ήμουνα στη βιβλιοθήκη σκεφτόμουνα, αυτό το είδα. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και πού είναι; Να αυτό: «ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου». 
Σ: Απλά τα έχεις δει σαν τίτλους. 
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Μ: Ναι. 
Σ: Εμ τι άλλο… σε κανέναν σύλλογο μήπως είσαι μέλος, χορευτικά και τα 

λοιπά; 

Μ: Όχι. Δε μ’ αρέσουν.  
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ  

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
 

Συνέντευξη πρώτη 
Σ: Λοιπόν στην αρχή θα σου δείξω κάποιες εικόνες και θέλω να μου πεις αν 

μπορείς να καταλάβεις σε ποιο γεγονός αναφέρονται ή από ποια εποχή 
είναι ή τι μπορεί να δείχνουνε. Η πρώτη εικόνα είναι αυτή εδώ. Μπορείς να 
μου πεις τι βλέπεις; 

Μ: Κάποιους ανθρώπους. 
Σ: Τι άνθρωποι είναι αυτοί; 
Μ: Φτωχοί. 
Σ: Από πού το κατάλαβες ότι είναι φτωχοί; Μήπως είναι μιας άλλης εποχής; 
Μ: Μμμ ναι. 
Σ: Μήπως μπορείς να μου πεις τι βλέπεις εδώ, πάνω στα μπαλκόνια; 
Μ: Δε φαίνεται. 
Σ: Δε βλέπεις τι κρέμεται; 
Μ: (…) 
Σ: Σημαίες είναι. 
Μ: Α ναι. Μήπως είναι από την απελευθέρωση; 
Σ: Ποια απελευθέρωση; 
Μ: Του 1821; 
Σ: Λοιπόν για να σε βοηθήσω αυτή η φωτογραφία δεν είναι πάρα πολύ 

παλιά, είναι γύρω στα 100 χρόνια πριν. Βλέπεις σημαίες στα μπαλκόνια, 
βλέπεις κόσμο να παρελαύνει με ελληνικές σημαίες και φοράνε σαρίκια, 
φοράνε κελεμπίες, φοράνε γενικά ρούχα τα οποία δε φορούσαν εδώ πέρα 
πολύ. Μήπως μπορείς να θυμηθείς από πού μπορεί να είναι; 

Μ: Μήπως γιορτάζουν κάποιο…κάποια γιορτή. 
Σ: Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στη Σμύρνη πριν την καταστροφή 

και έχει ελληνικές σημαίες, έχει στρατό, μήπως μπορείς να θυμηθείς και  
να μου πεις, αν θυμάσαι κάποιο χαρμόσυνο γεγονός που να έγινε εκεί; 

Μ: Μου μου. 
Σ: Όχι; Δε μπορείς να θυμηθείς κάποιο χαρμόσυνο γεγονός για τους Έλληνες 

εκεί; 
Μ: Μμ την απελευθέρωση μόνο της Σμύρνης.  
Σ: Μήπως θυμάσαι πως έγινε αυτή; 
Μ: Δυστυχώς… 
Σ: Δε θυμάσαι;  
Μ: (…) 
Σ: Λοιπόν τώρα να σου δείξω και τη δεύτερη φωτογραφία, μήπως μπορείς να 

μου πεις τι βλέπεις; 
Μ: Αυτό είναι από όταν κάηκε η Σμύρνη.  
Σ: Ναι.  
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Μ: Που…που επιβιβάζονται στα καράβια…όσοι μπορούσαν εντάξει. 
Σ: Μήπως θυμάσαι πού πήγαιναν; 
Μ: Προς την Ελλάδα ερχόντουσαν. 
Σ: Για ποιο λόγο φεύγανε; 
Μ: Γιατί οι Τούρκοι τους έδιωξαν από τις πατρίδες τους και δεν είχαν που να 

μείνουν. 
Σ: Μήπως θυμάσαι…να σου δείξω την επόμενη πρώτα, είναι η τρίτη εικόνα.  
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως ξέρεις τι μπορεί να δείχνει, σχετικά με τις προηγούμενες; 
Μ: Τη Σμύρνη, που κάηκε. 
Σ: Ε μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο την κάψανε; 
Μ: Τσου. 
Σ: Δε θυμάσαι; 
Μ: Δε ξέρω πολλά για τους αυτούς, για τους πόντιους, γιατί ο παππούς μου 

είναι Πόντιος, αλλά δεν έχει και την καλύτερη μνήμη, αλλά μου έχει πει 
κάποια πράγματα. 

Σ: Τι σου έχει πει; 
Μ: Για τη Σμύρνη…μια φόρα που του είχα πάρει συνέντευξη για ένα 

«Σκέφτομαι και Γράφω», τέτοια πράγματα. 
Σ: Μήπως μπορείς να μου πεις ας πούμε κάποια ιστορία που σου έχει πει ο 

παππούς; 
Μ: Δεν έχω καλή μνήμη. 
Σ: Δεν έχεις καλή μνήμη. Μήπως θυμάσαι αν ήταν σχετική με την 

καταστροφή της Σμύρνης; Αν ήταν σχετική με το πώς ζούσαν εκεί; 
Μ: Νομίζω για την καταστροφή της Σμύρνης πρέπει να ήτανε. Μπορώ να τον 

ρωτήσω. 
Σ: Όχι σημασία έχει τώρα, σημασία έχει τι ξέρεις τώρα. Η τέταρτη 

φωτογραφία. 
Μ: Έχει καεί η Σμύρνη. 
Σ: Έχει και το καράβι μπροστά. 
Μ: Εδώ είναι η Σμύρνη που την έχουν κάψει, όχι δεν την έχουν κάψει, έχει 

φωτιά πιο κοντά στο λιμάνι, το καράβι δεν μπορεί να το πιάσει η φωτιά 
έχει φύγει, έχει φύγει αλλά δεν έχει προχωρήσει πολύ. Ναι. Αυτά.  

Σ: Μήπως θυμάσαι ποια ήταν η αφορμή; Κάτι χαρμόσυνο για τους Έλληνες 
που να ήταν η αφορμή της καταστροφής; 

Μ: Όχι. 
Σ: Για ποιο λόγο οι Τούρκοι είχαν κάψει τη Σμύρνη; 
Μ: (…) δε μπορώ.  
Σ: Δε μπορείς να θυμηθείς για ποιο λόγο; Δεν πειράζει. Λοιπόν τώρα θα σου 

δείξω την πέμπτη φωτογραφία, η οποία είναι πολύ γνωστή. 
Μ: Ε εντάξει εδώ είναι οι γυναίκες, που πήγαιναν εφόδια, γενικά στους 

στρατιώτες. 
Σ: Πότε τα πήγαιναν αυτά τα εφόδια; 
Μ: Εμ το ’21. 
Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποιο άλλο γεγονός οι γυναίκες πήγαιναν εφόδια στις 

γυναίκες και ήτανε πολύ γνωστό; Το κάνετε σε κάθε εθνική εορτή; 
Μ: Μ…το ’40; (με δισταγμό) 
Σ: Μήπως θυμάσαι πως λέγανε αυτές τις γυναίκες; Από πού ήτανε; 
Μ: Εμμ από την Ήπειρο, ηπειρώτισσες. 
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Σ: Και ε…σε ποιο πόλεμο εσύ πιστεύεις ότι τα πήγαιναν αυτά οι 
ηπειρώτισσες; 

Μ: Στον πόλεμο που…που γίνονταν στην Ήπειρο. 
Σ: Στον πόλεμο; 
Μ: Που γινότανε στην Ήπειρο. 
Σ: Ποιος πόλεμος γινότανε στην Ήπειρο; Πάνω στα βουνά; 
Μ: Το 1800, το ’21, το ’20. 
Σ: Το ’20; Ποιο ΄20; 
Μ: Το 1820. 
Σ: Εντάξει. Ε αλλά σου είναι γνωστή η φράση γυναίκες ηπειρώτισσες; 
Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν εδώ είναι η έκτη φωτογραφία. Μήπως μπορείς να μου πεις τι 

βλέπεις; 
Μ: Πέντε στρατιώτες, όχι, όχι. Τέσσερις στρατιώτες αυτός πρέπει να είναι 

παπάς. 
Σ: Και; 
Μ: Που πηγαίνουν προς τα πάνω, προς τα κάτω. 
Σ: Μήπως μπορείς να μου πεις τι είναι το τοπίο; 
Μ: Ε χειμώνας. 
Σ: Ναι. 
Μ: Το τοπίο είναι μες στο χιόνι. 
Σ: Ναι. 
Μ: Εμ… 
Σ: Για να σε βοηθήσω αυτοί είναι Έλληνες στρατιώτες. 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο είχε χειμώνα και έμεινε… 
Μ: Το 1820. 
Σ: Το 1820; 
Μ: Ναι. 
Σ: Δηλαδή εκεί σου έχει μείνει ότι είχε χειμώνα και Έλληνες στρατιώτες;  
Μ: Ναι. 
Σ: Δηλαδή αυτοί οι στρατιώτες τώρα σου φαίνονται; Ε λοιπόν μήπως μπορείς 

να σκεφτείς, αυτοί σου φαίνονται στρατιώτες από το 1821; 
Μ: Μπορεί και από το 1940. 
Σ: Ε εσύ για ποιο λόγο λες ότι ήταν το 1821; 
Μ: Γιατί είπαμε στην ιστορία, ότι τότε είχανε το χιόνι και μου έχει μείνει. 
Σ: Το ’21; 
Μ: Το χιόνι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι ποιους πολεμούσαμε το ’21 και ποιους πολεμούσαμε το 

‘40; 
Μ: Το ‘21 τους Γερμανούς Εμ…το ’40 ήτανε η απελευθέρωση της 

Μακεδονίας. 
Σ: Το ’40 ήτανε η απελευθέρωση της Μακεδονίας;  
Μ: (…) 
Σ: Εμ μη μπερδεύεσαι συγγνώμη. Τώρα θα δούμε την έκτη, όχι την έβδομη 

φωτογραφία, συγγνώμη. Τι σου θυμίζει αυτή η φωτογραφία; Τι βλέπεις 
καταρχήν; 

Μ: Τον…ε σίγουρα ότι έχει κόσμο, εμ είναι από μια απελευθέρωση, ναι 
μάλλον από μια απελευθέρωση, ναι. Τώρα από ποια δεν ξέρω. Μμ…που 
ο κόσμος εδώ γιορτάζει τους…τους νικητές.  
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Σ: Ναι. 
Μ: Και αυτό ξανα…ξαναβλέπουνε οι άντρες τα παιδιά τους, οι γυναίκες τους 

άντρες τους… 
Σ: Μήπως μπορείς να πεις από ποιο πόλεμο είναι από τα ρούχα που φοράνε 

οι στρατιώτες; 
Μ: (…) 
Σ: Κοίτα έχει και μια βρετανική σημαία εδώ. 
Μ: Των Άγγλων με των Ελλήνων.  
Σ: Ποιος πόλεμος ήταν αυτός; Υπήρχε τέτοιος πόλεμος; Και άμα νίκησαν οι 

Έλληνες για ποιο λόγο είχε αγγλικές σημαίες στα μπαλκόνια; 
Μ: Εμ… 
Σ: Λοιπόν για να σε βοηθήσω αυτός ο πόλεμος είναι του ’40. Και εδώ οι 

Έλληνες βγήκαν νικητές. Μήπως θυμάσαι πού έγινε ο πόλεμος του ’40; 
Πού πολεμούσανε οι Έλληνες τους… εχθρούς τους; 

Μ: Μ… 
Σ: Δε σου έρχεται ε; 
Μ: Τσου. 
Σ: Όχι. Μήπως θυμάσαι κάποια απελευθέρωση τότε; Κάποια νίκη των 

Ελλήνων μεγάλη; 
Μ: (…) 
Σ: Δε σου έρχεται ε; 
Μ: Μου, αυτό τον καιρό μου έχουν συμβεί πάρα πολλά και… 
Σ: Εντάξει. Λοιπόν εδώ είναι η τελευταία φωτογραφία, είναι πάλι από τον 

πόλεμο του 1940. Μήπως τώρα μπορείς να μου πεις να μου πεις ποιους 
πολεμούσανε οι Έλληνες; 

Μ: Α εμ τον ε…εδώ τον Χιτ…τον τέτοιο, ο Μουσολίνι είναι. 
Σ: Ποιας χώρας ήταν ο Μουσολίνι; Τι ήτανε;  
Μ: Ιταλός. 
Σ: Με τους Ιταλούς πολεμούσαμε; 
Μ: Ε από ότι ξέρω με τους Ιταλούς. 
Σ: Ε ναι. Μήπως θυμάσαι άμα χάσαμε ή άμα νικήσαμε στον πόλεμο. 
Μ: Νικήσαμε. 
Σ: Και μετά τι έγινε; 
Μ: Μετά… 
Σ: Μήπως μπορείς να καταλάβεις τι έγινε από εδώ. 
Μ: Οι Ιταλοί έφυγαν από την Ελλάδα και γύρισαν στη χώρα τους. 
Σ: Αυτά ε; 
Μ: Ναι.  
Σ: Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε με τις φωτογραφίες, τα γεγονότα για τα 

οποία μιλάμε είναι ο πόλεμος του ’40 και η «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Λοιπόν εδώ θα σου δείξω έναν χάρτη των Γιαννιτσών. Να σημειώσω που 
είναι το σχολείο σου γιατί δεν το έχει δυστυχώς εδώ πέρα. Να το σχολείο 
σου, το σχολείο σου είναι κάπου εδώ. Εδώ είναι το σχολείο σου, το 
σημείωσα με το τέτοιο, με το στυλό. Και θέλω να μου κάνεις ένα μεγάλο 
κυκλάκι περίπου με τις περιοχές όπου πηγαίνεις κάθε μέρα. Ας πούμε να 
βάλεις στο κυκλάκι τη διαδρομή που κάνεις από το σπίτι στο σχολείο ή 
γενικά τις περιοχές, όπου πας και παίζεις, κάπως έτσι. 

Μ:  (…) 
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Σ: Εδώ είναι η αστυνομία, εδώ ο ΟΤΕ, εδώ είναι το ανοιχτό θέατρο, το πρώτο 
δημοτικό, ο Πέτρος και Παύλος, η Γκόνου Γιώτα, ο καθολικός ναός, ο 
Άγιος Κωνσταντίνος είναι εδώ. 

Μ: Ποιος; 
Σ: Ο άγιος Κωνσταντίνος. 
Μ: Εδώ μένω και από εδώ έρχομαι. 
Σ: Εδώ πέρα μπορείς να μου κάνεις ένα κυκλάκι ας πούμε που περπατάς 

κάθε μέρα; 
Μ: Μόνο συγκεκριμένο μέρος πηγαίνω. Είναι το σπίτι μας. 
Σ: Μήπως πας κάπου αλλού; Στον πεζόδρομο ας πούμε; Στην πλατεία; 

Μήπως παίζεις σε κάποια πλατεία εδώ πάνω ας πούμε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Κάθε μέρα μήπως έχεις προσέξει, γενικά και στην περιοχή που μένεις 

κάποια οδό, κάποιο μνημείο, κάποιο άγαλμα, ίσως, κάποια πλατεία, η 
οποία να έχει ονομαστεί από αυτά τα δύο γεγονότα, από το 1940 και τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή»;  

Μ: Στο σπίτι που μένουμε έχει ένα όνομα αλλά δεν μπορώ να το βρω. 
Σ: Ραχμανίδη, Γρηγορίου, Παπαδημητρίου, Τσακνίδη, Βαϊραμίδη, ποιο όνομα 

λες; 
Μ: Αικατερίνη Βαρελά.  
Σ: Και τι είναι αυτό το όνομα; 
Μ: Είναι μια κοπέλα, που τη σφάξανε στο κατώφλι του σπιτιού της. 
Σ: Ποιοι τη σφάξανε; 
Μ: Οι Τούρκοι τη σφάξανε; Από ότι έχω ακούσει, δεν… 
Σ: Σε ποιο πόλεμο τη σφάξανε. 
Μ: Δεν ξέρω εμένα έτσι μου έχουν πει, ότι τη σφάξανε. 
Σ: Ξέρεις κάποιο άγαλμα, κάποια πλατεία, η οποία να είναι σχετική; Κάποιο 

μνημείο; 
Μ: Μμ… όχι. 
Σ: Δεν έχεις δει δηλαδή γενικά κάτι το οποίο να πιστεύεις ότι είναι από εκεί; 
Μ: Όχι. 
Σ: Γενικά όταν περπατάς στους δρόμους προσέχεις τις οδούς, τα αγάλματα; 
Μ: Γενικά στους δρόμους που πηγαίνω εγώ δεν έχει αγάλματα. Η μαμά μου 

στη δουλειά της έχει... 
Σ: Η μαμά σου; Δεν άκουσα, τι είπες. 
Μ: Η μαμά μου έχει έναν τομέα παιδείας στη δουλειά της και έτσι έχω ακούσει 

κάποια πράγματα. 
Σ: Ας πούμε για τις οδούς δεν ενδιαφέρεσαι να μάθεις από πού ονομάστηκαν 

ας πούμε; 
Μ: Όχι εντάξει δεν έχει τύχει να μάθω. 
Σ: Εντάξει λοιπόν τώρα κοίτα τι θα κάνουμε. Θα σου δείξω εγώ έναν 

κατάλογο με  όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. Δε θέλω να δίνεις πολύ 
χρόνο σε κάθε οδό. Θέλω απλά να τις ρίχνεις μια ματιά και αν μπορείς να 
καταλάβεις από αυτά που ξέρεις, ποια οδός μπορεί να είναι ονομασμένη 
από αυτά τα γεγονότα. Από κάποια περιοχή όπου έγινε ο πόλεμος, από 
κάποια περιοχή όπου ήρθανε άνθρωποι από τη Μικρά Ασία… 

Μ: Αυτό σημαίνει Άγιο Όρος; 
Σ: Ναι. 
Μ: (…) 
Σ: Μήπως από κάποια περιοχή ας πούμε; 
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Μ: Άγιος Γιώργης, Άγιος Κωνσταντίνος, αυτά είναι οι οδοί; 
Σ: Αυτοί είναι περισσότερο από τις οδούς που είναι εκεί. Κάποια ημερομηνία, 

ας πούμε; 
Μ: (…) 
Σ: Άμα θες άλλαξε σελίδα, αν δε σου έρχεται κάποια. 
Μ: Βουλγαροκτόνου είναι νομίζω…εμ… 
Σ: Από τον πόλεμο του ’40 ή τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 
Μ: Ε… 
Σ: Μόνο αυτές τις οδούς ζητάμε. Άμα δε σου έρχεται κάποια άλλαξε σελίδα, 

δεν πειράζει. 
Μ: Έχει; 
Σ: Για αυτό σου λέω μην αφιερώνεις πολύ χρόνο, άμα δε σου έρχεται στο 

μυαλό κάποια οδός από αυτές που βλέπεις.  
Μ: (…)  
Σ: Δε σου έρχεται κάποια ε; Για να αλλάξουμε σελίδα. Για να σε βοηθήσω 

κάποια περιοχή από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο; Δεν αναγνωρίζεις κάτι 
ε; 

Μ: Μμ… 
Σ: Μήπως εδώ βλέπεις κάτι από τον πόλεμο του ’40 ας πούμε; 
Μ: (…) 
Σ: Όχι ε; 
Μ: Η «Αντιγονιδών» νομίζω είναι από την ιστορία και η «Ολυμπιάδα». 
Σ: Από τα δύο γεγονότα που ψάχνουμε δε βρήκες κάτι ε; 
Μ: Τσου.  
Σ: Ας αλλάξουμε σελίδα. Κάποια περιοχή ίσως; 
Μ: (…) 
Σ: Να αλλάξω; 
Μ: (…) 
Σ: Δε σου έρχεται ε; 
Μ: Νομίζω ότι είναι από τη Σμύρνη; 
Σ: Ποια; 
Μ: Αυτή εδώ νομίζω είναι από τη Σμύρνη. 
Σ: Τα Ψαρά; 
Μ: Νομίζω ότι είναι από τη Σμύρνη. 
Σ: Θυμάσαι τι είχε γίνει σε αυτό το νησί μήπως; 
Μ: Όχι. 
Σ: Αλλά θυμάσαι ότι το είχατε κάνει στην ιστορία; 
Μ: Το είχαμε κάνει. 
Σ: Επειδή είσαι πόντια, που είπες, είσαι γραμμένη σε κάποιο σύλλογο; 

Χορευτικό; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι. Ε λοιπόν, μήπως έχεις ακούσει από το σπίτι, ας πούμε κάποιες 

ιστορίες, ή δεν έχεις ακούσει, για τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; Για τον 
πόλεμο του ’40; 

Μ: Μου, μου. 
Σ: Δε λέτε ας πούμε στο σπίτι σας τέτοια; 
Μ: Όχι. 
Σ: Λοιπόν, μήπως έχεις δει στην τηλεόραση κάποιο ντοκιμαντέρ; 
Μ: Τσου. 
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Σ: Δηλαδή ότι ξέρεις είναι από το σχολείο; Δεν έχεις δει κάτι στην τηλεόραση, 
δεν έχεις διαβάσει κανένα βιβλίο; 

Μ: Όχι. Ένα βιβλίο που είχα διαβάσει. 
Σ: Ποιο ήτανε; 
Μ: Δε θυμάμαι τίτλο, δε θυμάμαι. Α όχι! «Στα μυστικά του βάλτου» έχω 

διαβάσει. 
Σ: Μήπως θυμάσαι εκείνο γιατί ήτανε το βιβλίο; Γιατί μιλούσε; 
Μ: Ε… 
Σ: Για τον πόλεμο του ’40; Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; Γιατί μιλούσε 

εκείνο το βιβλίο; 
Μ: Ε για… 
Σ: Δεν πειράζει αν δε θυμάσαι. Στη δημοτική βιβλιοθήκη μήπως είσαι μέλος; 
Μ: Όχι. 
Σ: Λοιπόν εδώ έχω κάποια βιβλία… 
Μ: Μπορώ να τα βρω και να σας τα φέρω. 
Σ: Όχι, όχι, τα έχω εγώ μην ανησυχείς, απλά μήπως έχεις διαβάσει κάποιο 

από αυτά. 
Μ: Α! (…) 
Σ: Δεν έχεις διαβάσει ε; 
Μ: Όχι. 

 
Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Λοιπόν τώρα θα σου δείξω κάποιες εικόνες και θέλω να μου πεις αν 
μπορείς να καταλάβεις περίπου από ποια χρονολογία, από ποιο γεγονός 
είναι. 

Μ: Χρονολογίες και τέτοια περίπου δεν τα θυμάμαι. 
Σ: Δεν πειράζει, αυτά. Εδώ είναι η πρώτη εικόνα. Καταρχήν θέλω να μου 

πεις τι βλέπεις. 

Μ: Είναι κάτι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς έχουνε βγει στους δρόμους 

και επειδή κρατούν ελληνικές σημαίες προφανώς γιορτάζουνε κάτι. 

Σ: Μήπως μπορείς να καταλάβεις από τα ρούχα τους πού μπορεί να 
βρίσκονται; 

Μ: Όχι δε μου λένε τίποτα. 
Σ: Δε σου λένε τίποτα. Φοράνε σαρίκια, φοράνε κελεμπίες, μήπως μπορείς 

να καταλάβεις από εκεί; 
Μ: Ε όχι. 
Σ: Εντάξει λοιπόν. Αυτή η φωτογραφία είναι από τη Μικρά Ασία, είναι από τη 

Σμύρνη, μπορείς να θυμηθείς κάποιο γεγονός, στο οποίο μπορεί να ήταν 
οι άνθρωποι, οι Έλληνες, ας πούμε, χαρούμενοι; 

Μ: Οι Έλληνες της Σμύρνης χαρούμενοι; 
Σ: Ναι. 
Μ: Δύσκολο, γιατί τη Σμύρνη την είχανε κάψει οι Τούρκοι. 
Σ: Πριν την κάψουν; 
Μ:  (…) 
Σ: Τώρα πάμε να δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. Μήπως μπορείς να μου 

πεις τι βλέπεις; 
Μ: Προφανώς είναι λιμάνι εδώ. 
Σ: Ναι. 
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Μ: Και αυτοί είναι άνθρωποι εδώ; 
Σ: Ναι εδώ είναι οι άνθρωποι και εδώ είναι τα πράγματα. 
Μ: Πρέπει να είναι όταν έφευγαν από την πατρίδα τους και ξεριζωνόντουσαν 

και πηγαίνανε και ερχόντουσαν στην Ελλάδα. 
Σ: Ναι. Θυμάσαι πως έγινε;  
Μ: Όχι με πολλές λεπτομέρειες. 
Σ: Γενικά; 
Μ: Οι άνθρωποι πήραν ότι μπορούσαν να πάρουν μαζί τους, αφήσαν τις πιο 

πολλές περιουσίες τους και μπήκανε στα καράβια. Βέβαια δε θυμάμαι 
ακριβώς δε τους δέχτηκαν σε ένα μέρος και έβαλαν μπρος για ένα άλλο 
μέρος. 

Σ: Εντάξει. Αυτή είναι η τρίτη φωτογραφία, δεν είναι τρένο είναι αυτό. Εδώ 
είναι η πόλη και εδώ είναι το λιμάνι. 

Μ: Α! Είναι η Σμύρνη είναι η καταστροφή της. 
Σ: Και αυτή εδώ η φωτογραφία έχει και το πλοίο μπροστά στην πόλη, μήπως 

μπορείς να πεις για την καταστροφή; 
Μ: Ε η… μπήκανε οι Τούρκοι και γιατί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να 

αντισταθούν, δεν ήταν έτοιμοι, κάψανε τη Σμύρνη και ανάγκασαν τους 
ανθρώπους να φύγουνε. Μήπως αυτό είναι το πλοίο που φεύγουνε ή τους 
πολιορκεί; 

Σ: Μήπως ξέρεις για ποιο λόγο έγινε η καταστροφή της Σμύρνης; Τι 
προηγήθηκε; Ποια ήταν η αφορμή. 

Μ: Νομίζω…από ότι θυμάμαι από την ιστορία οι Έλληνες είχαν προχωρήσει 
τόσο βαθιά μέσα στη Μικρά Ασία και έτσι αντεπιτέθηκαν οι Τούρκοι και 
κάψανε τη Σμύρνη, από ότι θυμάμαι. 

Σ: Ποιοι Έλληνες; 
Μ: Οι Τούρκοι την κάψανε. 
Σ: Ναι. Ποιοι Έλληνες είχαν προχωρήσει τόσο πολύ; Ήταν οι Έλληνες της 

Σμύρνης; Ήταν από εδώ από την Ελλάδα; 
Μ: Τώρα δε θυμάμαι συγκεκριμένα, θα έπρεπε να πήγαν από την Ελλάδα, δε 

θυμάμαι συγκεκριμένα. 
Σ: Μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο είχαν πάει εκεί; 
Μ: Μέσα στην Τουρκία οι Έλληνες; 
Σ: Ναι. 
Μ: Γιατί ήθελαν να κατακτήσουν τις άλλες χώρες. Όχι να κατακτήσουν 

ήθελαν…τι να πω τώρα; Ήθελαν να μπούνε μέσα, να εισχωρήσουνε βαθιά 
μέσα και να τους προκαλέσουνε ζημιά, ώστε αν μη μπορούνε να 
επιτίθονται άλλο οι Τούρκοι, να τους αφήσουν ελεύθερους. 

Σ: Ποιους; 
Μ: Τους Έλληνες. 
Σ: Τους Έλληνες στη Σμύρνη; 
Μ: Τους Έλληνες που ήταν σκλαβωμένοι, γιατί δε θυμάμαι λεπτομέρειες 

περισσότερο. 
Σ: Εντάξει. Λοιπόν εδώ είναι η πέμπτη φωτογραφία. 
Μ: Αυτές είναι…αυτές είναι γυναίκες. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και αυτή είναι πολεμιστές. 
Σ: Μήπως μπορείς να καταλάβεις από ποιο γεγονός είναι της σύγχρονης 

ιστορίας; Μήπως έχεις ξαναδεί τέτοια φωτογραφία; 
Μ: Έχω δει σίγουρα τέτοια φωτογραφία. 
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Σ: Μήπως θυμάσαι τι κάνανε αυτές οι γυναίκες; 
Μ: Εγώ θυμάμαι, οι γυναίκες οι ηπειρώτισσες ανέβαιναν ψηλά, ε τα βουνά 

περνούσανε με το κρύο και δίνανε τρόφιμα στους πολεμιστές, ε δε 
θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω… 

Σ: Σε ποιο πόλεμο; 
Μ: Α τώρα δεν το θυμάμαι αυτό εγώ. 
Σ: Μήπως μπορείς να θυμηθείς ποιους πολεμούσαμε καταρχήν; 
Μ: Δεν το θυμάμαι. 
Σ: Δεν το θυμάσαι. Μήπως μπορεί να σε βοηθήσει η εικόνα, η αμφίεση των 

στρατιωτών; 
Μ: Οι στρατιώτες, τώρα πρέπει να είναι φιλικοί ή εχθρικοί. Αυτοί εδώ πάνω 

είναι στρατιώτες έτσι; 
Σ: Ναι. 
Μ: Μάλλον εχθρικοί. 
Σ: Από πού το καταλαβαίνεις; 
Μ: Επειδή κρατάνε όπλα. 
Σ: Ε οι δικοί μας δεν κρατάνε όπλα; 
Μ: Δεν ξέρω μπορεί να είναι και φιλικοί. 
Σ: Τώρα πάμε στην έκτη φωτογραφία.  
Μ: Εδώ είναι κάτι στρατιώτες, που πρέπει…πολεμάνε μέσα σε ένα χιονισμένο 

τοπίο.  
Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια περίπτωση στην ελληνική ιστορία, που 

πολεμούσαν οι στρατιώτες σε χιονισμένο τοπίο. 
Μ: Στον πόλεμο τον, νομίζω δεν είμαι σίγουρη, το 1821, και πάλι δεν είμαι 

σίγουρη, που κάποιοι άνθρωποι έπαθαν από το κρύο κάποια 
προβλήματα. 

Σ: Το 1821 ήτανε; 
Μ: Δε θυμάμαι, νομίζω. Μπορεί να ήτανε και από άλλο πόλεμο. 
Σ: Ποιος ήτανε ο άλλος πόλεμος; 
Μ: Το 1940 ας πούμε; 
Σ: Το 1821 ήτανε το κρύο στα βουνά; 
Μ: Δεν πολυθυμάμαι. 
Σ: Εντάξει λοιπόν, τώρα θα δούμε την επόμενη φωτογραφία, αυτή είναι η 

έβδομη φωτογραφία. Μήπως μπορείς να μου πεις εδώ τι βλέπεις; 
Μ: Είναι κάποιοι Έλληνες, φυσικά, μαζεμένοι. 
Σ: Ναι. 
Μ: Πρέπει δεν είναι στη σύγχρονη ιστορία που κάνουμε εμείς δηλαδή. Μήπως 

είναι οι…αν είναι βασιλιάς, αυτός ο Γεώργιος ή κάποιος άλλος βασιλιάς και 
μπήκε μέσα στην πόλη. 

Σ: Ποια πόλη; 
Μ: Στη Θεσσαλονίκη, νομίζω, είχε πάει ο βασιλιάς Γεώργιος και τον δέχτηκαν 

οι Έλληνες με χαρά. 
Σ: Για ποιο λόγο είχε πάει στη Θεσσαλονίκη; 
Μ: Δε θυμάμαι ακριβώς αλλά μετά από κάποια μάχη τους με αποτέλεσμα τη 

νίκη πήγε στην πόλη. 
Σ: Ποιος νίκησε; 
Μ: Οι κατακτητές αλλά δε θυμάμαι ακριβώς. Μπήκε μέσα στην πόλη για να… 
Σ: Δε μπορείς να θυμηθείς από τον τελευταίο πόλεμο κάποια νίκη; 
Μ: Τον τελευταίο πόλεμο; 
Σ: Ε το 1940. 
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Μ: Ξέρω πολλές νίκες, αλλά χρονολογία δε θυμάμαι. 
Σ: Κάποια πού να μπήκανε σε μια πόλη, να την επανακτήσανε ας πούμε; 
Μ: Ξέρω πολλές πόλεις αλλά δε θυμάμαι τώρα. 
Σ: Μήπως ξέρεις πού ήταν αυτές οι πόλεις; Πού πολεμούσανε οι Έλληνες; 
Μ: Νομίζω…αφού το κάναμε πριν λίγες μέρες. Η Ελλάδα είχε μείνει μισή… 
Σ: Από πού είχε μείνει μισή; 
Μ: Από την Στερεά και κάτω. Από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω. 
Σ: Το 1940 η Ελλάδα είχε μείνει μισή από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω; 
Μ: Ε τότε κάτι άλλο λέω εγώ. 
Σ: Μήπως μπορείς να θυμηθείς ο πόλεμος του ’40 με ποιους έγινε; Με 

ποιους πολεμήσαμε τότε; 
Μ: Τους…τώρα ή τους Γερμανούς ή τους Ιταλούς ή Τούρκους. Δε μπορώ τα 

μπερδεύω συνέχεια αυτά, ποτέ δε μπόρεσα να τα μάθω. 
Σ: Ωραία τώρα πάμε στην τελευταία εικόνα. Μπορείς να μου πεις τι βλέπεις; 
Μ: Είναι από τον πόλεμο που έκανε ο Μουσολίνι στην Ελλάδα. 
Σ: Πότε έγινε αυτός ο πόλεμος; 
Μ: Το 1940 ήτανε; 
Σ: Τι έγινε τότε; 
Μ: Οι Ιταλοί επειδή είδανε πως οι Έλληνες είχανε δυνάμεις να τους νικήσουνε 

ε… 
Σ: Να τους νικήσουνε για ποιο λόγο; 
Μ: Ε επειδή ήθελαν να κατακτήσουν την Ελλάδα ήθελαν να…ο Μουσολίνι να 

κάνει και την Ελλάδα μέρος δικό του, να το πω έτσι, η…αυτή η 
γελοιογραφία δείχνει πως ο Μουσολίνι φοβήθηκε και ήθελε να 
απομακρυνθεί από την Ελλάδα, είδε πως οι Έλληνες είχανε μεγάλες 
δυνατότητες. 

Σ: Δηλαδή οι Έλληνες νικήσανε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι πότε νικήσανε και τι έγινε μετά; 
Μ: Δε θυμάμαι γιατί δεν τα πάω πολύ καλά με τη ιστορία. 
Σ: Εντάξει. Μήπως τώρα που βλέπεις το χάρτη μπορείς να μου πεις πού 

πολεμήσανε οι Έλληνες με τους Ιταλούς; 
Μ: Κάπου εδώ πέρα πολεμήσανε στην Αλβανία και στην Ελλάδα κοντά. 
Σ: Τώρα που λες ότι πολεμήσανε στην Ελλάδα και στην Αλβανία κοντά, 

θυμάσαι κάποια πόλη; 
Μ: Όχι καμία. 
Σ: Εντάξει λοιπόν τώρα που τελειώσαμε τις φωτογραφίες, φαντάζομαι 

κατάλαβες ότι το θέμα είναι η «Μικρασιατική Καταστροφή» και το αλβανικό 
έπος; 

Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν τώρα θα σου δείξω ένα χάρτη των Γιαννιτσών. Να σου δείξω για 

να βοηθηθείς που είναι το σχολείο σου, περίμενε λίγο (…) Το σχολείο σου 
πρέπει να είναι κάπου εδώ. Δεν το έχει ο χάρτης τελικά. Θέλω αν μπορείς 
με αυτό εδώ το μαρκαδοράκι. 

Μ: Ναι. 
Σ: Να μου κάνεις ένα κυκλάκι περίπου που περπατάς σχεδόν κάθε μέρα. 
Μ: Ναι. Πού είναι το σχολείο μου; 
Σ: Εδώ είναι η αστυνομία, το σχολείο σου υπολογίζω πρέπει να είναι κάπου 

εδώ. 
Μ: Εγώ έρχομαι από την αντίθετη, να βρω πρώτα την οδό. 
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Σ: Ναι. 
Μ: Εδώ είναι άρα κατά εδώ…εδώ από την Χατζηδημητρίου…ναι. Εγώ κάπου 

εδώ πέρα μένω, επομένως… 
Σ: Κάνε ένα μεγάλο κυκλάκι. 
Μ: Ναι. 
Σ: Λίγο μεγαλύτερο να το κάνεις. 
Μ: Ναι. 
Σ: Έχει σημασία δεν… 
Μ: Εδώ κάνω κάπου αυτή τη διαδρομή έτσι. Όχι δεν πάω στην αστυνομία 

κάτω αλλά…δεν μπορώ να βρω. 
Σ: Εδώ είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος να σε βοηθήσω, εδώ είναι η Αγία 

Αικατερίνη, η αστυνομία, εδώ πέρα είναι ο καθολικός ναός. 
Μ: Άρα εγώ πηγαίνω από εδώ πίσω, περνάω από την Αγία Αικατερίνη, 

ανεβαίνω και πηγαίνω σχολείο. 
Σ: Εντάξει μπορείς να κάνεις ένα κυκλάκι εδώ πέρα; 
Μ: Εδώ πέρα; 
Σ: Ναι. Στον πεζόδρομο πηγαίνεις καθόλου; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως πηγαίνεις κάπου αλλού; 
Μ: Όχι. 
Σ: Κάνε ένα κύκλο εδώ. 
Μ: Ναι. 
Σ: Θέλω να σε ρωτήσω μήπως στις περιοχές όπου περπατάς καθημερινά ή 

μήπως γενικά στα Γιαννιτσά έχεις προσέξει κάποια οδό, κάποιο μνημείο, 
κάποιο άγαλμα ίσως, το οποίο να έχει ονομαστεί ή να έχει φτιαχτεί εμ με 
αφορμή τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ή το αλβανικό έπος, εμ τον 
πόλεμο του ’40; 

Μ: Δε πιστεύω γιατί εγώ το μόνο που ξέρω είναι –όχι το μόνο εντάξει, από 
όσα θυμάμαι- από όσα  ξέρω η Χατζηδημητρίου δεν έχει σχέση ήτανε με 
έναν μακεδονομάχο. 

Σ: Κάποιο άλλο στα Γιαννιτσά γενικότερα; 
Μ: Υπάρχει και το μαύρο άγαλμα, αλλά δεν πιστεύω να ταιριάζει. 
Σ: Μήπως ξέρεις κάποιο άλλο άγαλμα; 
Μ: Τώρα πολλά αγάλματα, το θέμα είναι ότι… 
Σ: Δεν προσέχεις τα αγάλματα; 
Μ: Ναι, δεν προσέχω γιατί βιάζομαι συνήθως. 
Σ: Εντάξει τώρα πιο αναλυτικά θα σου δείξω μια λίστα με όλες τις οδούς της 

πόλης. Δε θέλω να τις διαβάζεις πολύ προσεκτικά, θέλω να ρίξεις μια 
ματιά και αν υπάρχει κάποια η οποία πιστεύεις ότι συνδέεται με την 
καταστροφή της Σμύρνης με τους πρόσφυγες, με τον πόλεμο του ’40, ότι 
έχει ονομαστεί για χάρη τους, θέλω απλά να μου λες ποια είναι αυτή. Δε 
χρειάζεται να ζορίζεσαι πολύ απλά μια ματιά ρίχνε, γιατί είναι πάρα πολύ.  

Μ:  (…) 
Σ: Αν μπορείς ας πούμε να βρεις κάποια περιοχή, η οποία να είναι στη Μικρά 

Ασία και να είναι και εδώ. 
Μ: Μικρά Ασία; 
Σ: Ναι. 
Μ: Έχει κολλήσει το μυαλό μου ενώ ξέρω πολλά ονόματα δε μπορώ να 

θυμηθώ. 
Σ: Δεν πειράζει. 
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Μ: Στη Μικρά Ασία, η μόνη περιοχή που θυμάμαι, δηλαδή που ήρθαν και 
δώσαν το όνομα της εδώ πέρα, δώσανε στην Αθήνα, σε μια περιοχή το 
όνομα Νέα Σμύρνη, που ήρθανε από εκεί πέρα. 

Σ: Άλλη περιοχή δε σου έρχεται στο μυαλό; 
Μ: Δε θυμάμαι δε μπορώ να θυμηθώ. 
Σ: Μήπως να δεις όλες τις οδούς, μήπως και θυμηθείς κάποια; 
Μ: Είναι πάρα πολλά τα ονόματα και δεν μπορώ, μπερδεύομαι δηλαδή. 
Σ: Δεν πειράζει. Λοιπόν για τη Νέα Σμύρνη κάνατε στην ιστορία ας πούμε; 
Μ: Ναι κάναμε αλλά δε θυμάμαι τι κάναμε, γιατί έχω και άλλα πράγματα… 
Σ: Εντάξει, ε λοιπόν έχουμε πει ότι είσαι ποντιακής καταγωγής, μήπως 

ανήκεις σε κάποιον σύλλογο; 
Μ: Ε όχι. 
Σ: Όχι. Μήπως πηγαίνεις στη δημοτική βιβλιοθήκη για να διαβάζεις βιβλία; 
Μ: Ναι αλλά όχι πολύ. 
Σ: Όχι πολύ. Μήπως ακούς από την τηλεόραση, μήπως έχεις διαβάσει 

κάποιο βιβλίο; Από πού ακούς από αυτά τα θέματα για τη «Μικρασιατική 
Καταστροφή» και για το έπος του ’40; Από καμιά ταινία; Από κανένα 
ντοκιμαντέρ; 

Μ: Από διάφορες πηγές, ας πούμε καμιά φορά η μαμά μου μου λέει. 
Σ: Τι σου λέει; 
Μ: Μου τα λέει πολύ περίεργα, μου λέει για την καταστροφή της Σμύρνης, 

όταν βλέπουμε καμία εκπομπή, αλλά πολύ περιληπτικά. 
Σ: Μήπως μπορείς να μου πεις τότε τι σου λέει; 
Μ: Μου λέει ότι…αυτά που σας είπα προηγουμένως κυρίως, ότι οι Έλληνες 

αναγκάστηκαν να φύγουνε από την πατρίδα τους, γιατί οι Τούρκοι 
ήθελαν…κάναν αντεπίθεση, γιατί οι Έλληνες ήθελαν να εισχωρήσουν 
βαθιά και οι, και έτσι οι άνθρωποι της Σμύρνης, οι Έλληνες της Σμύρνης 
αναγκάστηκαν να φύγουν και όσοι έμειναν, μερικοί άλλαξαν και πίστη. Οι 
άλλοι έφυγαν και πήγαν σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, αλλά δε θυμάμαι 
σε ποια μέρη. 

Σ: Δηλαδή πιο πολύ σου μιλάει για το διωγμό; Για το πώς ζούσανε εκεί οι 
Έλληνες; 

Μ: Ναι. Για το διωγμό περισσότερο. 
Σ: Μήπως οι γιαγιάδες ή οι παππούδες σου, οι οποίοι κατάγονται από τέτοιες 

οικογένειες σου λένε και αυτοί; 
Μ: Η προγιαγιά μου, από τη μεριά της μητέρας μου καταγόταν από τον 

Πόντο. Και από εκεί αναγκάστηκαν να φύγουνε, αλλά δε θυμάμαι τώρα 
λεπτομέρειες. 

Σ: Δεν έχεις ακούσει κάποια ιστορία οικογενειακή για το πώς ζούσανε εκεί; 
Μ: Η γιαγιά μου συνήθως δε μιλάει για αυτά, γιατί δε θέλει να τα θυμάται. Δεν 

είχε γεννηθεί τότε και της τα έλεγε η μητέρα της. 
Σ: Δε μιλάει για αυτά. Τώρα θα σου δείξω μερικά βιβλία, τα οποία βρίσκονται 

στη βιβλιοθήκη –όχι αν τα έχεις διαβάσει από τη βιβλιοθήκη γενικά άμα τα 
ξέρεις, τα οποία είναι σχετικά με αυτά τα δύο γεγονότα. Καταρχήν εσείς 
στο σπίτι δε μιλάτε ας πούμε για τον πόλεμο του ’40; Δεν έχετε μνήμες 
από εκεί; 

Μ: Όχι για αυτόν το λόγο γιατί η γιαγιά μου δε θέλει να θυμάται.  
Σ: Ούτε από την κατοχή ας πούμε; 
Μ: Ναι. 
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Σ: Για το ’40; Όχι. Εδώ έχει κάποια βιβλία σχετικά με το αντικείμενο, τα 
αντικείμενα. Μήπως έχεις διαβάσει κάποιο  από αυτά; Κάνατε στη 
γλώσσα;  

Μ: Όχι γιατί δε διαβάζω τέτοια βιβλία, διαβάζω πιο πολύ –δεν ξέρω πως αν το 
πω- πιο μικρής –όχι πιο μικρής ηλικίας- διαβάζω έτσι μικρά βιβλία και δε 
διαβάζω και πολύ. 

 
Συνέντευξη τρίτη 

Σ: Λοιπόν στην αρχή θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες και θέλω να μου 

πεις από ποιο γεγονός μπορεί να είναι; Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία. 

Μήπως μπορείς να μου πεις τι βλέπεις; 

Μ: Ε βλέπω ε ανθρώπους και παιδιά, οι οποίοι φαίνονται ταλαιπωρημένοι, να 
είναι σε ένα δρόμο, σε ένα σοκάκι… 

Σ: Για ποιο λόγο φαίνονται ταλαιπωρημένοι; 
Μ: Ε επειδή έτσι είναι, φαίνεται από τα ρούχα τους. 
Σ: Γιατί; Μήπως απλά τα ρούχα τους είναι άλλης εποχής; 
Μ: Ε όχι είναι κάτι συνηθισμένο και φαίνεται και από…από τον τρόπο ε που 

περπατάνε, ε εδώ πέρα δε φαίνεται. 
Σ: Μήπως μπορείς να υπολογίσεις από ποια περιοχή είναι; 
Μ: Ε… 
Σ: Σου φαίνεται ότι φοράνε δυτικά ρούχα; Ανατολικά ρούχα; 
Μ: Έτσι όπως βλέπω, έτσι όπως τους βλέπω, μου φαίνεται ότι μπορεί να 

είναι και από…από τα παράλια της Μικράς Ασίας ή και από εδώ πέρα από 
τον τόπο μας. 

Σ: Είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας αλλά βλέπεις στα μπαλκόνια έχουν 
κρεμασμένες ελληνικές σημαίες. Μήπως είναι κάποια παρέλαση των 
ελλήνων εκεί; Κάποιο ευχάριστο γεγονός που είχαν οι Έλληνες εκεί 
κάποτε, πριν την καταστροφή; 

Μ: Εκεί πέρα ζούσανε και Έλληνες. 
Σ: Ναι κάτι ευχάριστο για αυτούς τους Έλληνες; 
Μ: Από ότι θυμάμαι, πότε ήτανε, στην ιστορία που είχαμε κάνει ένα μάθημα, 

ήτανε τότε οι Έλληνες άρχισαν να κάνουνε διαμάχες με τους Τούρκους και 
είχανε προχωρήσει και για να πάρουν τα παράλια της Μικράς Ασίας και να 
προχωρήσουνε την εκστρατεία τους πήγανε σε ένα συγκεκριμένο μέρος 
στην Τουρκία μέσα και τότε έγινε. 

Σ: Αυτοί οι Έλληνες που πήγανε σε ένα συγκεκριμένο μέρος στη Τουρκία, 
στην Άγκυρα συγκεκριμένα, ήτανε Έλληνες από εδώ πέρα το ελληνικό 
κράτος τις ελεύθερες περιοχές ή ήτανε Έλληνες της Μικράς Ασίας. 

Μ: Τώρα έτσι μου έρχεται να πω ότι ήταν Έλληνες από εδώ πέρα από το 
ελληνικό κράτος. 

Σ: Δηλαδή υπήρχε κάποια περίοδος όπου το ελληνικό κράτος κατείχε αυτές 
τις περιοχές ας πούμε; 

Μ: Ναι πολλές φορές. 
Σ: Τι εννοείς πολλές φορές;  
Μ: Εννοώ πως…πως…πολλές φορές δηλαδή εκεί πέρα μένανε άνθρωποι για 

χρόνια, αλλά μετά ήρθανε οι Τούρκοι και τα πήρανε. 
Σ: Δηλαδή τα είχαμε κατακτήσει κάποια στιγμή. Θυμάσαι μετά από ποιο 

γεγονός είχε γίνει αυτό; 
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Μ: Ε θυμάμαι ότι πριν το μικρασιατικό πόλεμο εκεί πέρα καθόντουσαν σε 
εκείνα τα μέρη καθόντουσαν και Έλληνες. Αλλά από πριν από χρόνια δε 
θυμάμαι κάτι. Που μια, μία χρονολογία, στην οποία, μετά από αυτή τη 
χρονολογία καθόντουσαν οι Έλληνες. Όμως θυμάμαι…θυμάμαι ότι οι…οι 
Έλληνες ζούσαν εκεί πέρα πριν μέχρι το μικρασιατικό πόλεμο και από εκεί 
πέρα ήρθανε στην Ελλάδα. 

Σ: Εντάξει εδώ πέρα είναι η δεύτερη φωτογραφία, θα μου πεις τι βλέπεις; 
Μ: Εδώ πέρα βλέπω διάφορα πλοία. Εδώ πέρα βασικά είναι ένα λιμάνι. 
Σ: Ναι. 
Μ: Στο οποίο είναι πάρα πολλοί άνθρωποι με διάφορα προσωπικά τους 

πράγματα και πράγματα του σπιτιού τους και διάφορα πλοία που φεύγουν 
από το λιμάνι και πάνε σε ένα μέρος.  

Σ: Μήπως μπορείς να μου πεις αν αυτοί οι άνθρωποι –είναι στη Μικρά Ασία- 
ποιοι μπορεί να είναι; 

Μ: Είναι αυτοί που διώχθηκαν από τους Τούρκους και βασικά νομίζω ότι είναι 
από τη Σμύρνη από εκεί που κάψανε την πόλη και όλοι οι άνθρωποι 
πήραν ότι είχαν και δεν είχαν και φύγανε από το λιμάνι προς την Ελλάδα. 

Σ: Εδώ είναι η τρίτη φωτογραφία, μήπως μπορείς να μου πεις αν 
αναγνωρίζεις τη φωτογραφία, αν έχεις δει άλλες σχετικές; 

Μ: Ε πρώτα από όλα φαίνεται ότι είναι σε μέρη έτσι, σε μια ατμόσφαιρα 
πολέμου και από ότι βλέπω από τους καπνούς νομίζω ότι είναι πάλι από 
τη Σμύρνη που την καίγανε οι Τούρκοι. 

Σ: Ναι και αυτή η επόμενη φωτογραφία είναι ίδια με την προηγούμενη απλά 
έχει το πλοίο μπροστά. 

Μ: Που φεύγανε οι Έλληνες. 
Σ: Μήπως έχεις δει κι άλλες φωτογραφίες από τη Σμύρνη να καίγεται; 
Μ: Τώρα τελευταία όχι, μπορεί τα πέρυσι… 
Σ: Αλλά τη ξέρεις σαν εικόνα έχεις ακουστά το γεγονός; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι ποιο γεγονός ήταν η αφορμή για να γίνει ο πόλεμος, να 

φύγουν και να καταστραφεί η Σμύρνη; 
Μ: Νομίζω αυτό είχε το…από τότε που ήταν ακόμα οι Έλληνες από το 1821 

και μετά ένα διάστημα σταμάτησαν οι διαμάχες και μετά… 
Σ: Δηλαδή είχε γίνει επανάσταση το ’21 και στη Σμύρνη; 
Μ: Όχι θέλω να πω πως το 1821 είχε γίνει ο πόλεμος και οι Έλληνες πήρανε 

τα εδάφη που θέλανε. 
Σ: Και τη Σμύρνη μαζί; Και τα παράλια τα είχαν πάρει τότε; 
Μ: Τα παράλια όχι, αλλά φτιάξανε ξεχωριστό κράτος την Ελλάδα με τα νησιά 

του αιγαίου. Μετά…τα παράλια όμως δεν τα είχαμε πάρει, μετά από 
χρόνια, είναι λίγο μπερδεμένα –το έχουμε μάθει μέρες- μετά από χρόνια 
κάνανε μια συνθήκη, η οποία οι Έλληνες, πήρανε για μικρό χρονικό 
διάστημα τη Σμύρνη και μετά έγιναν μια συνθήκη την οποία την πήρανε οι 
Τούρκοι.  

Σ: Ναι. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία, αυτή είναι η πέμπτη 
φωτογραφία. 

Μ: Αυτή, αυτή είναι, φαίνεται ότι είναι καθαρά από τον πόλεμο του 1000, του 
1821, επειδή…εδώ πέρα φαίνονται άνθρωποι που κουβαλάνε τα 
πράγματα τους. 

Σ: Εδώ κουβαλάνε πράγματα ή πολεμοφόδια ας πούμε; 
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Μ: Εδώ πέρα φαίνεται ότι κουβαλάνε διάφορα εφόδια, εδώ διάφορα 
πράγματα. 

Σ: Μήπως μπορείς να καταλάβεις από ποιο πόλεμο είναι; 
Μ: Από ότι βλέπω οι φορεσιές τους είναι από τον πόλεμο του 1821. 
Σ: Από τις φορεσιές των γυναικών, από τις φορεσιές των αντρών; 
Μ: Από τις φορεσιές των αντρών…από τις φορεσιές των αντρών δε φαίνεται 

το ’21, να εδώ πέρα βλέπουμε τα…τα… 
Σ: …τα κράνη. 
Μ: Τα κράνη, εδώ δε φαίνεται να είναι Έλληνες. 
Σ: Για ποιο λόγο φαίνεται ότι είναι Έλληνες;  
Μ: Γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και σε ταινίες και γενικά σε εικόνες ότι 

οι Έλληνες είχανε άλλη φορεσιά. 
Σ: Τι φορεσιά είχανε; 
Μ: Ε φουστανέλες. 
Σ: Και αυτή η φορεσιά; 
Μ: Αυτή η φορεσιά θυμίζει τον πόλεμο του 1940. 
Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο οι γυναίκες βοηθούσαν τους άντρες; 

Μήπως θυμάσαι πως τις λέγανε αυτές τις γυναίκες; 
Μ: Ηπειρώτισσες. 
Σ: Ε από πού έχεις ακούσει για τις ηπειρώτισσες; 
Μ: Ε από… και από λίγα μαθήματα αλλά και από τραγούδια. 
Σ: Ναι. Εδώ είναι η επόμενη φωτογραφία. Η έκτη φωτογραφία. 
Μ: Εδώ πέρα είναι οι άνθρωποι σε χιονισμένα βουνά. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και είναι και φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι από τον πόλεμο του 1940. 
Σ: Από πού το βλέπεις ότι είναι ξεκάθαρο; Θυμάσαι κάποιο γεγονός; 

Θυμάσαι για τον καιρό, για τον τόπο; 
Μ: Θυμάμαι ότι ο καιρός ήτανε χιόνια και έτσι, και ότι πολλοί άνθρωποι έτσι 

έπεφταν δεν μπορούσαν να αντέξουν άλλο και ότι γενικά ο καιρός ήταν 
άστατος και δε βοήθησε καθόλου. 

Σ: Μήπως θυμάσαι, από πού έχεις ακούσει  ότι ο καιρός ήτανε, ο βαρύς 
χειμώνας του ’40; 

Μ: Από διάφορες εκδηλώσεις, ε από μαθήματα που κάναμε στο δημοτικό σε 
όλες τις τάξεις. 

Σ: Από αλλού δε θυμάσαι; Από τη τηλεόραση, από κάποιο ντοκιμαντέρ; 
Μ: Ναι και από την τηλεόραση. 
Σ: Από ταινίες; 
Μ: Από ταινίες όχι τόσο, όχι τόσο, γενικά όχι τόσο . Αλλά από ντοκιμαντέρ, 

ΕΤ1. 
Σ: Θα δούμε την επόμενη εικόνα, η έβδομη εικόνα. 
Μ: Εδώ πέρα φαίνεται πως… βλέπω τους ανθρώπους να κρατάνε ελληνικές 

σημαίες και πολεμιστές και εδώ πέρα φαίνεται ότι οι άνθρωποι 
διαμα…διαμά πρέπει οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται. 

Σ: Γιατί διαμαρτύρονται; Κρατάνε σημαίες ελληνικές; 
Μ: Γιατί είναι, είναι προσπαθούνε να καθησυχάσουνε ή μπορεί να 

γιορτάζουνε γιατί είναι όλα τα κτίρια με ελληνικές σημαίες. 
Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποια περίπτωση γιορτάσανε οι Έλληνες το ’40; Ποιους 

πολεμούσανε το ’40; 
Μ: Με τη Γερμανία και την Ιταλία. 
Σ: Μαζί; 
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Μ: Ε τώρα να σας πω βασικά ήτανε κάποια ξεχωριστά, είχε γίνει έγινε με 
κάποιους πρώτα ο πόλεμος. 

Σ: Με ποιους έγινε πρώτα ο πόλεμος; Με τους Ιταλούς ή τους Γερμανούς; 
Μ: Με τους Γερμανούς. 
Σ: Και ποιοι νίκησαν; 
Μ: Τώρα ποιοι νίκησαν στο τέλος ή σταδιακά; 
Σ: Σταδιακά. 
Μ: Σταδιακά νίκησαν περίπου νικούσαν οι Γερμανοί, εμείς και όταν 

καταλαμβάναμε τους…τα εδάφη της Κορυτσάς και αυτά… 
Σ: Θα μπορούσε να ήταν αυτή η φωτογραφία η κατάκτηση της Κορυτσάς; 
Μ: Ε ναι. Θα μπορούσε αλλά δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι εδώ πέρα ε οι 

άνθρωποι ανακοινώνουν κάτι στο λαό. 
Σ: Θα μπορούσαν να ανακοινώνουν ας πούμε την κατάκτηση της Κορυτσάς; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως ξέρεις που είναι η Κορυτσά; 
Μ: Ε είναι στην Αλβανία, είναι κάπως ε μ… 
Σ: Μήπως ξέρεις αν ζούνε ας πούμε Έλληνες ή Αλβανοί; 
Μ: Εκεί πέρα ζούνε περισσότερο Αλβανοί αν και σπάνια βρίσκεις, μετρημένοι 

στα δάχτυλα, είναι οι Έλληνες. 
Σ: Μήπως ξέρεις οι Αλβανοί με ποιανού το μέρος ήτανε; Ήτανε με το μέρος 

των γερμανών; Είχανε κατακτηθεί; 
Μ: Αυτοί είχανε, δεν τους πολύ-λογάριαζαν γιατί δεν ήτανε μεγάλη δύναμη και 

ήτανε και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, αλλά ήτανε με το μέρος των 
γερμανών και των ιταλών. 

Σ: Δηλαδή απλά δεν είχανε τη δυνατότητα να πούνε όχι; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εδώ είναι η τελευταία εικόνα.  
Μ: Εμ…εδώ πέρα είναι έτσι γελοιοποίηση και δείχνει πως ο Μουσολίνι ήτανε 

έτσι πιεσμένος από τους Έλληνες γιατί ήτανε πολύ καλοί πολεμιστές και… 
Σ: Και; 
Μ: Και ζητούσε βοήθεια, βοήθεια στρατό για να νικήσει τους Έλληνες. 
Σ: Δηλαδή οι Έλληνες νικήσανε τους Ιταλούς στον πόλεμο; 
Μ: Μπορούσανε να τους νικήσουνε αλλά είχανε τα, δεν ήτανε πολλά εφόδια 

ήτανε και ο καιρός. 
Σ: Δηλαδή δε νίκησαν οι Έλληνες τους Ιταλούς; 
Μ: Ε πριν είχανε, υπήρχανε κάποιες φορές που νικούσανε οι Έλληνες, αλλά 

ήτανε πολύ ήτανε ένας πολύ δύσκολος πόλεμος. 
Σ: Εντάξει λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε με τις εικόνες, θα σου δείξω ακόμα 

το χάρτη των Γιαννιτσών και θέλω αν μπορείς να μου σημειώσεις περίπου 
που κινείσαι κάθε μέρα. Εδώ είναι το σχολείο σου. 

Μ: Ναι. 
Σ: Δεν το έχει ο χάρτης δυστυχώς. Εδώ πέρα είναι η αστυνομία, εδώ πέρα 

είναι το ανοιχτό θέατρο, εδώ πέρα είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος, εδώ πέρα 
είναι η πλατεία Γκόνου Γιώτα, εδώ πέρα είναι ο πεζόδρομος, για να 
προσανατολιστείς, κάνε μου απλά ένα-δύο κυκλάκια, που κινείσαι.  

Μ: Βασικά εδώ πέρα δεν πρέπει να έχει τη διεύθυνση, αλλά νομίζω έτσι στην 
οδό εδώ πέρα. 

Σ: Μαγκριώτη; 
Μ: Μαγκριώτη και βασικά καθημερινά Μαγκριώτη είμαι. 
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Σ: Ας πούμε εδώ πέρα θα κάνουμε ένα κύκλο ας πούμε εδώ να βάλουμε και 
το σχολείο μέσα. Στον πεζόδρομο πας καθόλου; 

Μ: Ναι φυσικά, όλα τα παιδιά πάμε. 
Σ: Όλα τα παιδιά πάνε εκεί. Στην πλατεία εδώ Γκόνου Γιώτα; 
Μ: Γκόνου Γιώτα ναι. 
Σ: Ας σημειώσουμε εδώ πέρα. Μήπως έχεις προσέξει σε αυτές τις περιοχές 

όπου κινείσαι καθημερινά, κάποια οδό, κάποιο μνημείο, κάποιο άγαλμα 
ίσως, το οποίο να είναι σχετικό με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και με 
τον πόλεμο του ’40; Όχι με άλλο γεγονός. 

Μ: Ε ξέρω ότι υπάρχουν έτσι πολλά αγάλματα, όχι δεν είναι αγάλματα, είναι 
μνημεία, που καταθέτουνε στεφάνια. 

Σ: Στην πλατεία; 
Μ: Ναι στην πλατεία. 
Σ: Μήπως ξέρεις αν εκεί είναι από τον πόλεμο του ’40 ή από τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή» κάποιο άγαλμα; 
Μ: Βασικά δεν ξέρω γιατί, δεν έχω προσέξει. 
Σ: Αλλού έχεις προσέξει κάποια οδό, η οποία να έχει σχέση; 
Μ: Στα μέρη που κινούμαι; 
Σ: Γενικά. 
Μ: Α γενικά έχει και το μαύρο άγαλμα. 
Σ: Το μαύρο άγαλμα σε ποιους λες ότι είναι αφιερωμένο; 
Μ: Ε σε αυτούς που…στον πόλεμο της Μακεδονίας. 
Σ: Της Μακεδονίας; 
Μ: Ναι επειδή είναι και ο τόπος εδώ πέρα, στο μακεδονικό πόλεμο, οι 

μακεδονομάχοι. 
Σ: Μήπως ξέρεις κάποια οδό, η οποία να είναι ονομασμένη από τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή»; Από κάποια περιοχή εκεί; 
Μ: Από τη Μακεδονία; 
Σ: Όχι από τη Μακεδονία. Από τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και τον 

πόλεμο του ’40. Κάποια οδό. 
Μ: Τώρα δε μπορώ να… 
Σ: …να θυμηθείς; 
Μ: Αλλά η Μαγκριώτη είναι γενικά που ξέρω, γιατί εκεί πέρα μένω. 
Σ: Τώρα θα σου δώσω κάτι δύσκολο και χρονοβόρο, αν μπορείς να 

διαβάσεις τον κατάλογο με τις οδούς των Γιαννιτσών και να μου πεις αν 
αναγνωρίζεις κάποια, η οποία να είναι σχετική μόνο με αυτά τα δύο 
γεγονότα, με τον πόλεμο του ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή».  

Μ: Στις στις… 
Σ: Ναι; 
Μ: Στις ημερομηνίες; 
Σ: Σ’ όλες τις οδούς. Μην αφιερώνεις πολύ χρόνο αν κάποια σου κάτσει στο 

μάτι ότι είναι σχετική να μου το λες απλά, γιατί είναι πάρα πολλές. 
Μ: 20ης Οκτωβρίου, 19ης Μαΐου, αυτά; 
Σ: Όλες έχει και από κάτω ονόματα. Με αλφαβητική σειρά είναι. Το Α να μη 

σε μπερδεύει, απλά λέει με τη ξεκινάει. Αν δε ξέρεις με τι σχετίζεται κάποια 
να μην ανησυχείς. 

Μ: Έχω ακούσει για την Ανατολικής Ρωμυλίας, αλλά δεν είναι περί αυτού του 
θέματος. 

Σ: Για ποιο θέμα είναι ξέρεις; 
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Μ: Το Ανατολικής Ρωμυλίας είναι για τους τελευταίους ε πολέμους, που 
κάμναμε οι Έλληνες με τους…ε γενικά, όχι πόλεμοι, ήταν εκείνη η 
περίοδος, η οποία… 

Σ: Σχετίζεται με κάποιο από τα δύο γεγονότα η Ανατολική Ρωμυλία; Με τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή» ή με τον πόλεμο του ’40; Μήπως είναι 
συνέπεια; 

Μ: Με τον πόλεμο του ’40 το αποκλείω. 
Σ: Ναι. 
Μ: Αλλά με τη μικρασιατική γιατί ξέρω ότι οι ημερομηνίες  που έχουν γίνει 

είναι περίπου κοντά.  
Σ: Εντάξει. 
Μ: Για αυτό το λέω. 
Σ: Μήπως ξέρεις τι ήτανε η Ανατολική Ρωμυλία; 
Μ: Η Ανατολική Ρωμυλία ήτανε μια περιοχή. 
Σ: Πού βρισκότανε; 
Μ: Πάνω περίπου από τη Βουλγαρία σε εκείνα τα μέρη. 
Σ: Μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο ήρθανε από εκεί άνθρωποι; Έλληνες; 
Μ: Επειδή προφανώς τους διώξανε. 
Σ: Εντάξει συνέχισε. 
Μ:  (…) 
Σ: Άμα θες άλλαξε σελίδα, είναι πολλές. 
Μ: Και αυτό εδώ πέρα Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου, νομίζω, τώρα δεν είμαι 

πολύ σίγουρη, δηλαδή 15% νομίζω ότι έχει σχέση με τα τελευταία 
γεγονότα. 

Σ: Με ποια τελευταία γεγονότα; 
Μ: Με…όπως τα τη χρονολογία της Ανατολικής Ρωμυλίας. 
Σ: Τι ήταν αυτός; 
Μ: Νομίζω πως ήτανε έτσι Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος πολέμησε μ… ή για το 

μακεδονικό ή για την κατάκτηση νέων εδαφών από την…από της 
Τουρκίας. 

Σ: Δηλαδή έχει σχέση με τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 
Μ: Εμένα βασικά τώρα… 
Σ: Με ένα ναι ή ένα όχι, γιατί πως θα το βάλω το βασικά τώρα. 
Μ: Νομίζω πως είναι από το μακεδονικό. 
Σ: Το μακεδονικό εντάξει. 
Μ: Και Βαρελά Αικατερίνη επειδή είναι…είναι κοντά… 
Σ: Το σπίτι σου; 
Μ: Ναι γενικά εκεί πέρα που μένω η οδός, και επειδή στο φροντιστήριο 

πηγαίνω στη Βαρελά έχει η κυρία μας έχει δώσει πληροφορίες για την 
προγιαγιά δεν ξέρω τι ήτανε, ήτανε…ήτανε μια γυναίκα, δεν το θυμάμαι, 
νομίζω ήτανε μια γυναίκα, η οποία ε έκανε…είχε πολύ δράση και είναι 
ξακουστή. 

Σ: Μήπως ξέρεις σε ποιο πόλεμο, σε ποιο γεγονός είχε πολύ δράση; 
Μ: Δεν είμαι σίγουρη, δεν είμαι σίγουρη καθόλου. Δεν είμαι σίγουρη καθόλου 

οπότε δε θα το βάλουμε. Και τώρα δεν ξέρω αν έχει σχέση, καθόλου 
σχέση με την περίοδο του Βυζάντιου δεν ξέρω, επειδή αυτή φαίνεται. 

Σ: Δε θα τη βάλουμε. Μήπως κάποια περιοχή όπως η Ανατολική Ρωμυλία να 
σου έχει μείνει στο μυαλό; 

Μ: Ναι είναι όπως η Ανατολική Ρωμυλία μου έχουνε μείνει πολλές στο μυαλό. 
Αλλά δε θυμάμαι ακριβώς. 



 441

Σ: Αν κοιτάξεις λίγο μπορεί να τις βρεις αυτές που πιστεύεις, όπως από τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή». 

Μ: Να αλλάξω σελίδα; 
Σ: Ναι. 
Μ: Είναι εδώ πέρα.  
Σ: Ποια; 
Μ: Ανδριώτη Θωμά. Πρέπει να έχει σχέση πάντως με κάτι που ξέρω, γενικά 

όπως την οδό Μαγκριώτη είναι…νομίζω πως πρέπει να έχει σχέση και 
αυτός είναι ένας ξακουστός. 

Σ: Οπότε δεν ξέρεις με ποιο γεγονός έχει σχέση, οπότε δε θα τη βάλουμε 
εντάξει; 

Μ: Νομίζω τώρα, δεν ξέρω τώρα αν έχει σχέση με την οδό Μαγκριώτη, αλλά 
εγώ λέω πως…δεν ξέρω, όχι. 

Σ: Εντάξει.  
Μ: Τώρα του Εύξεινου Πόντου, αυτή η οδός, λέω πως και από εκεί πήρε και 

έτσι για αυτά που θυμόμαστε, για αυτά τα δραματικά γεγονότα, νομίζω ότι 
από εκεί πήρε το όνομα της. 

Σ: Από τη Μικρά Ασία που ζούσανε οι Έλληνες; 
Μ: Ναι. 
Σ: Ναι. 
Μ: Για παράδειγμα και εδώ πέρα στις Θερμοπύλες, επειδή είχε γίνει ένα πολύ 

σημαντικό γεγονός στη ιστορία, νομίζω ότι πήρε την ονομασία της αυτή η 
οδός. 

Σ: Ναι από εκεί πήρε. Αλλά δεν είναι σχετική με αυτά τα δύο γεγονότα. Είναι; 
Μ: Δεν πιστεύω ότι είναι σχετική, πιστεύω ότι… 
Σ: Είναι σημαντικό και έδωσε το όνομα της. Για αυτό το λόγο σε ρωτάω αν 

ξέρεις κάποιες περιοχές. 
Μ: Έχει εδώ πέρα η γιατρού Μάγγου, επειδή έχουμε και την πλατεία Μάγγου 

και είναι έτσι ένας είναι ξακουστός είναι έτσι πολύ έτσι ξακουστός. 
Σ: Μήπως ξέρεις αν έχει σχέση με τα δύο γεγονότα; 
Μ: Δεν ξέρω μπορεί να έχει σχέση με…με τα… 
Σ: Σίγουρη είσαι; 
Μ: Όχι. 
Σ: Οπότε δε θα το βάλουμε.  
Μ: Ε του Ιωάννη.  
Σ: Πως; 
Μ: Ίωνα Δραγούμη. Ίωνα Δραγούμη. Ξέρω πως αυτός ο…ο πώς να το πω; 

Να το πω; Τέλος πάντων ξέρω ότι αυτός έχει πολεμήσει για…είναι μου 
θυμίζει ένα όνομα το οποίο έχει…έχει πολεμήσει με την Τουρκία; Δεν 
ξέρω. 

Σ: Έχει σχέση με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ας πούμε; 
Μ: Ε όχι, ε να σ’ έναν πόλεμο να σαν αυτό του 1821, αλλά δεν είμαι σίγουρη. 
Σ: Εντάξει δε θα το βάλουμε αφού δεν είσαι σίγουρη. 
Μ: Α και νομίζω ότι η Καπετάν Βάρδα είναι…είναι, είναι μία, είναι έτσι μια 

οδός, η οποία ήτανε μακεδονομάχος, ο οποίος… 
Σ: Έχει σχέση η Μακεδονία με τον πόλεμο του ’40; 
Μ: Όχι αλλά αυτό… 
Σ: Σου έχει μείνει ότι ήτανε; 
Μ: Ναι. Όπως και του Γκόνου Γιώτα που είναι…του Γκόνου Γιώτα που είναι 

ξακουστός μακεδονομάχος. 
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Σ: Με αυτά τα δύο γεγονότα σου έχει μείνει κάτι; Με τον πόλεμο του ’40 και τη 
«Μικρασιατική Καταστροφή» από αυτήν εδώ τη σελίδα; 

Μ: Ε τώρα δεν έχω…Του πόλεμου του ’40 και τη «Μικρασιατική 
Καταστροφή», όχι άλλο πόλεμο; 

Σ: Ναι όχι άλλο πόλεμο. 
Μ: Ε…ε…όχι. 
Σ: Όχι από αυτή τη σελίδα έτσι; 
Μ: Ναι. 
Σ: Για να αλλάξουμε σελίδα τότε. 
Μ: Κορυτσάς πόλεμος του ’40. Την πόλη την… 
Σ: Κορυτσά. 
Μ: Ε νομίζω, δεν είμαι σίγουρη τώρα για…όχι. Τη Μικράς Ασίας για τη Μικρά 

Ασία που είχε γίνει. 
Σ: Ναι. 
Μ: Τώρα νομίζω στη Μαδύτου έχει. 
Σ: Στη Μαδύτου για ποιο από τα δύο γεγονότα; 
Μ: Νομίζω πως ήτανε στη Μικρά Ασία. 
Σ: Περιοχή; 
Μ: Ναι. 
Σ: Νομίζεις ή είσαι σίγουρη; 
Μ: Νομίζω δεν είμαι σίγουρη. 
Σ: Δεν είναι κακό άμα πιστεύεις κάτι δε βαθμολογείσαι από αυτό. 
Μ: Μόνο για… 
Σ: …για αυτά τα δύο. Όχι για το μακεδονικό, για τα υπόλοιπα. 
Μ: Όχι. (…) Όχι εδώ πέρα από ότι πρόσεξα είχε μερικά ονόματα, τα οποία 

είχανε σχέση με το μακεδονικό και όχι με το ’40 και τη «Μικρασιατική 
Καταστροφή». 

Σ: Δεν είδες δηλαδή κάποιο όνομα; 
Μ: Όχι τα περισσότερα είναι… 
Σ: Για να δούμε την επόμενη σελίδα. 
Μ: Βέβαια από ότι βλέπω εδώ πέρα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα 

δύο αυτά… 
Σ: Ναι. 
Μ: …γεγονότα, οπότε πάμε παρακάτω. 
Σ: Να αλλάξω σελίδα; 
Μ: Όχι, όχι δεν τέλειωσα. 
Σ: Όχι. Δεν βρήκες κάποια; 
Μ: Όχι. 
Σ: Γενικά δε σου αρέσει να κοιτάς τα αγάλματα και τις οδούς ε; 
Μ: Όχι δε… δε με απασχολεί, βιάζομαι κιόλας. 
Σ: Μήπως ξέρεις γενικά κάποια ιστορία, επειδή είσαι ποντιακής καταγωγής, 

σχετικά με τον πόλεμο, μήπως σου έχουν διηγηθεί κάποια. 
Μ: Βασικά έτσι Πόντιος, Πόντιος κανονικός είναι ο μπαμπάς μου, αλλά επειδή 

έτσι δεν τον βλέπω και πολύ είναι στη δουλειά και η μαμά μου είναι 
μικρασιάτισα, έτσι περισσότερο, έτσι δε μου έχουν πει κάτι, δε θυμάμαι 
κάτι. 

Σ: Δε σου έχουν πει έτσι οι παππούδες σου οι γιαγιάδες σου κάποια ιστορία; 
Μ: Κάτι μου είχε πει νομίζω η γιαγιά μου, ήτανε ότι, βασικά τα περισσότερο 

νομίζω ήτανε φτώχεια και έτσι φοβόντουσαν. 
Σ: Πότε; Όταν ήτανε στη Μικρά Ασία ή όταν ήρθανε εδώ; 
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Μ: Όταν ήτανε στη Μικρά Ασία. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και έτσι ήτανε φτωχοί. Δεν είχαν φυσικά τις ανέσεις που έχουμε εμείς 

τώρα, εννοείται, αλλά έτσι καμιά ιστοριούλα όχι. 
Σ: Δεν έχουνε πει. 
Μ: Μπορεί να έχουνε πει και να μη θυμάμαι, ήμουνα μικρή. 
Σ: Δηλαδή πιο πολύ μιλάνε για το πώς ζούσανε εκεί και όχι για την 

καταστροφή κι αυτά; 
Μ: Ναι, γιατί πιθανόν να μην θέλουνε να τα θυμούνται. 
Σ: Πιο πολύ από πού ακούς για αυτά τα δύο γεγονότα; Από την τηλεόραση; 

Από το σχολείο; Από, έχεις διαβάσει κάποια βιβλία; Μήπως έχεις, είσαι ε 
γραμμένη σε κάποιο σύλλογο; 

Μ: Όχι δυστυχώς δεν προλαβαίνω, έχω και τις ξένες γλώσσες. 
Σ: Από πού ακούς περισσότερο για αυτά; 
Μ: Περισσότερο από τηλεόραση δεν, εντάξει και από την τηλεόραση δείχνει 

σπάνια.  
Σ: Ταινίες; 
Μ: Ταινίες όχι, γιατί ούτε χρόνο για τηλεόραση έχω, αλλά ε από τη γιαγιά μου 

και από τον παππού, σίγουρα, γιατί εκείνοι ζήσανε τα γεγονότα, έτσι με 
σιγουριά. από τη γιαγιά μου και τον παππού. Για κάτι που έχω διαβάσει 
όχι. Όχι. Αλλά όχι. Περισσότερο από τον παππού μου και τον μπαμπά 
μου. 

Σ: Μήπως είσαι μέλος της δημοτικής βιβλιοθήκης; 
Μ: Ήμουνα. 
Σ: Μήπως έχεις διαβάσει κάποια βιβλία σχετικά με αυτά τα δύο γεγονότα; 
Μ: Μπα όχι περισσότερο διάβαζα βιβλία έτσι παιδικά γιατί ήμουνα και μικρή, 

τώρα δεν έχω χρόνο. 
Σ: Μήπως έχει πέσει κάποιο από αυτά τα βιβλία στο χέρι σου γενικά; 
Μ: Ε από εδώ και από εδώ; 
Σ: Ναι. Μήπως γνωρίζεις κάποιο; Έχεις διαβάσει; 
Μ: Ε μου ερ…νομίζω ότι έχω δει ή εγώ ή κάποιο από τα αδέρφια μου εδώ 

πέρα «Όταν ο ήλιος». 
Σ: Της Ζωρς Σαρρή ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Το έχεις διαβάσει; Ξέρεις σε ποιο θέμα αναφέρεται; 
Μ: Όχι αλλά αυτός ο τίτλος πρέπει να το έχει πάρει κάποιος δικός μου 

άνθρωπος και μου έχει μείνει. 
Σ: Σου έχει μείνει ε; 
Μ: Ναι. 
 

Συνέντευξη τέταρτη 
Σ: Θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες και μετά…και θέλω να μου πεις αν 

μπορείς να συνδέσεις τι φωτογραφίες που θα δεις με κάποια ιστορικά 

γεγονότα. 

Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν… 
Μ: Δεν είναι  δύσκολο; 
Σ: Όχι και να μην πεις τίποτα δεν πειράζει. Δε θα βαθμολογηθείς πουθενά 

ούτε θα φανεί ότι είπες εσύ κάτι. 
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Μ: Ναι. 
Σ: Εξάλλου για αυτό θέλουμε να ψάξουμε για να δούμε τι ξέρεις. 
Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν, τι μπορείς να δεις σε αυτήν τη φωτογραφία; 
Μ: Αυτοί εδώ τώρα είναι Πόντιοι; 
Σ: Είναι στη Μικρά Ασία. Να το πω να σε βοηθήσω.  
Μ: Ναι. 
Σ: Φαίνεται κιόλας φοράνε ανατολίτικη φορεσιά. 
Μ: Ναι. Έγινε καμία γιορτή γιατί βλέπω σημαίες εδώ. 
Σ: Ναι γιορτή, γιορτή. Μπορείς να σκεφτείς κάποιο γεγονός το οποίο έγινε 

στη Μικρά Ασία και το οποίο ήτανε χαρούμενο για τους Έλληνες; 
Μ: Χαρούμενο… 
Σ: Το οποίο είχε σημασία για αυτούς. Ήταν καλό για αυτούς, ας το πούμε 

έτσι. 
Μ: Χαρούμενο όχι. 
Σ: Δε θυμάσαι κάτι χαρούμενο λοιπόν. Εδώ είναι η δεύτερη φωτογραφία. Τι 

μπορείς να δεις σε αυτήν τη φωτογραφία. 
Μ: Αυτό είναι καράβι; 
Σ: Ναι. 
Μ: Μήπως είναι όταν οι Πόντιοι έφυγαν από τον Πόντο και ήρθανε εδώ; 
Σ: Ναι. Από πού το καταλαβαίνεις; 
Μ: Επειδή έχουμε κάνει ένα μάθημα στη γλώσσα με τους πόντιους και με το 

καράβι που ήρθανε για αυτό. 
Σ: Για αυτό το καταλαβαίνεις ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εδώ είναι η τρίτη φωτογραφία.  
Μ: Εδώ είναι σπίτια. 
Σ: Ναι. 
Μ: Πόλεμος ήτανε; 
Σ: Ναι. Που καίγονται. Μήπως ξέρεις καμιά πόλη που κάηκε εκεί πέρα; 
Μ: Πόλη; Πόλη δε ξέρω. 
Σ: Δεν ξέρεις καμία πόλη, η οποία να κάηκε ας πούμε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Μήπως σου θυμίζει αυτή η φωτογραφία κάτι; Κάποια πόλη που κάηκε; 

Καταστράφηκε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δε θυμάσαι ε;  
Μ: Όχι. 
Σ: Οι Πόντιοι όταν φεύγανε, φεύγανε ας πούμε ειρηνικά; Τους διώξανε; Τι 

έγινε; 
Μ: Κάνανε μια συμφωνία νομίζω με τους Τούρκους ότι θα πάνε οι Πόντιοι 

εδώ πέρα σε εμάς… 
Σ: Ναι. 
Μ: …στην Ελλάδα και οι Τούρκοι θα μείνουν εκεί πέρα στον Πόντο. Άρα τους 

έδιωξαν… 
Σ: Τους πόντιους. Άρα δεν έγινε κάποιος πόλεμος πριν τους διώξουνε; Δεν 

υπήρχε ελληνικός στρατός εκεί; 
Μ: Ποντιακός δεν υπήρχε. Ελληνικός δεν ξέρω. 
Σ: Δε θυμάσαι δηλαδή; 
Μ: Έχω διαβάσει κάποια βιβλία για τον Πόντο. 
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Σ: Ωραία θα τα δούμε μετά τα βιβλία. 
Μ: Δεν τα έχω μαζί μου αλλά μπορώ να τα φέρω. 
Σ: Όχι δε χρειάζεται να μου φέρεις βιβλίο, απλά θα σε ρωτήσω αν διάβασες 

και άλλα βιβλία. 
Μ: Ναι. 
Σ: Αυτή η φωτογραφία τι σου λέει η πέμπτη; 
Μ: Λοιπόν φύγανε… από κάπου φυγάδες; 
Σ: Σου φαίνεται ότι είναι φυγάδες; Μήπως κουβαλάνε κάτι; Το πάνε πουθενά; 
Μ: Μήπως είναι για να κάψουνε κάτι; Μπουρλότο; Ξέρω εγώ; 
Σ: Ας πούμε βλέπουμε γυναίκες να κουβαλάνε πάνω στο βουνό όπλα, 

τρόφιμα, να αυτά είναι πυρομαχικά εδώ πέρα. 
Μ: Μήπως είναι πόλεμος; 
Σ: Ναι, μήπως ξέρεις σε ποιον πόλεμο κουβαλούσανε οι γυναίκες πράγματα 

πάνω στο βουνό; 
Μ: Αχ δεν ξέρω πολλά από τον Πόντο! 
Σ: Δεν είναι από τον Πόντο, είναι για εδώ, είναι πιο πρόσφατο αυτό να σε 

βοηθήσω. 
Μ: Μμ… 
Σ: Δεν ξέρεις ε; 
Μ: Μπορεί να ξέρω, αλλά δεν το θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι κάποιο πόλεμο που να πηγαίνανε οι γυναίκες πράγματα πάνω 

στο βουνό; 
Μ: 25η Μαρτίου; Ξέρω εγώ; 
Σ: Δεν ξέρεις. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία την έκτη.  
Μ: Αυτό το έχω δει κι άλλη φορά. 
Σ: Από που το έχεις δει αυτό; 
Μ: Ε στο σχολείο μας έδειχναν φωτογραφίες από παλιά. 
Σ: Από ποιο γεγονός είναι αυτή η φωτογραφία; 
Μ: Είναι… από πόλεμο πάντως… 
Σ: Ναι. Τι βλέπεις; Για να σε βοηθήσω: πού είναι αυτοί οι άνθρωποι; 
Μ: Είναι στο βουνό στα χιό…έχει χιόνια. 
Σ: Σε ποιον πόλεμο είχε χιόνια και είχε γίνει πάνω σε βουνό; Πού έχει μείνει ο 

βαρύς χειμώνας της τάδε ημερομηνίας; 
Μ: Το ξέρω αλλά δεν το θυμάμαι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι ποιους πολεμούσαμε; 
Μ: Νομίζώ δεν είμαι σίγουρη, άμα ήτανε εκείνο, πρέπει να πολεμούσανε 

νομίζω ότι πολεμούσαμε τους…τους Τούρκους; 
Σ: Τους Τούρκους; Μήπως θυμάσαι πότε περίπου; Το 1800; Το 1900; Πότε 

ήταν αυτό. 
Μ: Το 1800. 
Σ: Άλλος πόλεμος δεν έγινε; 
Μ: Έχουν γίνει κι άλλοι πόλεμοι. 
Σ: Ποιοι πόλεμοι; 
Μ: Με τους Γερμανούς και με τους Ιταλούς ήτανε. 
Σ: Πότε ήταν αυτό με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς;  
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι ακριβώς. Θα μπορούσε να ήτανε από εκείνον εκεί τον πόλεμο; 
Μ: Θα μπορούσε. 
Σ: Ναι. Αυτή εδώ η φωτογραφία, η έβδομη. 
Μ: Μ παρέλαση είναι; 
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Σ: Είναι παρέλαση είναι από το ίδιο γεγονός με αυτήν εδώ. 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι τους Γερμανούς και τους Ιταλούς σε ποια βουνά τους 

πολεμούσανε; 
Μ:  Της Μικράς Ασίας; Δε θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι, μήπως θυμάσαι κάποια νίκη στον πόλεμο με τους Ιταλούς και 

τους Γερμανούς; 
Μ: Τους Ιταλούς και τους Γερμανούς; 
Σ: Ναι.  
Μ: (…) 
Σ: Αυτή εδώ η φωτογραφία θα σε βοηθήσει πιο πολύ. Είναι η τελευταία. 
Μ: Ναι εδώ είναι με την Ιταλία, όταν γινότανε ο πόλεμος. Και με τον Μουσολίνι 

και τους νικήσαμε. 
Σ: Και τι άλλο έγινε; 
Μ: Και έφυγαν φυσικά. 
Σ: Πότε έγινε αυτό; 
Μ: Αχ δε θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι, δεν πειράζει. Μήπως θυμάσαι που τους πολεμούσαμε τους 

Ιταλούς; 
Μ: Μμ 
Σ: Δε θυμάσαι ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δεν πειράζει. Μήπως θυμάσαι εκείνες εκεί οι γυναίκες, δηλαδή σου έχει 

μείνει το γεγονός ότι πηγαίνανε τρόφιμα στους άντρες ή σου έχει μείνει το 
γεγονός ότι πηγαίνανε… 

Μ: Ότι πηγαίνανε. 
Σ: …ότι πηγαίνανε σου έχει μείνει. Μήπως θυμάσαι πως τις λέγανε εκείνες τις 

γυναίκες; 
Μ: Τις γυναίκες όλες ή μερικές. 
Σ: Μερικές; 
Μ: Τα ονόματα τους; 
Σ: Όχι τα ονόματα τους γενικά είχαν ένα χαρακτηριστικό από την περιοχή 

που μένανε. 
Μ: Μου μου. 
Σ: Δεν ξέρεις. Λοιπόν κοίτα τι θα κάνουμε θα σου δώσω ένα χάρτη, αυτό είναι 

που λέγαμε ότι θα συμπληρώσεις. Για να σου δείξω εδώ πέρα είναι η 
αστυνομία και εδώ πέρα. Εδώ είναι το σχολείο σου. 

Μ: Ναι. 
Σ: Δεν το έχει ο χάρτης δυστυχώς. Εδώ πέρα θέλω να μου συμπληρώσεις με 

αυτό το μαρκαδοράκι που θα σου δώσω τώρα. Σε ποιες περιοχές κινείσαι 
εσύ γενικά. 

Μ: Δηλαδή το που μένω; 
Σ: Γενικά που μένεις, που βγαίνεις για να παίξεις, που πας φροντιστήριο. Όχι 

συγκεκριμένα εδώ μένω, ένα μεγάλο κυκλάκι θέλω. 
Μ: Ναι, λοιπόν μισό να το βρω. Εδώ πέρα πηγαίνω σχολείο, φροντιστήριο και 

μένω εδώ. 
Σ: Η πλατεία Γκόνου Γιώτα είναι εδώ. 
Μ: Ναι αυτή είναι. 
Σ: Αχ ναι συγγνώμη. 
Μ: Φυσικά πάω και από εκεί. 
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Σ: Και ο πεζόδρομος είναι κάπου εδώ. 
Μ: Δε πάω εκεί και πολύ συχνά. 
Σ: Εντάξει. Μήπως σε αυτές τις περιοχές που πηγαίνεις κάθε μέρα ή γενικά 

σε όλα τα Γιαννιτσά έχεις προσέξει κάποιο άγαλμα ή γενικά κάποια 
πλατεία, κάποιο μνημείο, κάτι το οποίο να είναι σχετικό, κάποια οδός ίσως, 
που να έχει ονομαστεί από τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και από τον 
πόλεμο με τους Ιταλούς μόνο. Όχι από άλλο γεγονός.   

Μ: Μμ ένα άγαλμα έχει, μμ στο παζάρι μήπως; 
Σ: Κοντά στην αστυνομία; 
Μ: Στο πνευματικό κέντρο. 
Σ: Ναι. Μήπως ξέρεις εκείνο το άγαλμα από πότε είναι; 
Μ: Το άγαλμα; 
Σ: Για ποιο είναι; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δεν ξέρεις από πού είναι. Κάποια οδός που να έχει ονομαστεί από αυτά τα 

γεγονότα; Από κάποια περιοχή στον Πόντο, από κάποια περιοχή στον 
πόλεμο με τους Ιταλούς; 

Μ: Βρήκα μερικά ονόματα αλλά… 
Σ: Για πες ποια νομίζεις ότι είναι. 
Μ: Δεν είμαι σίγουρη. 
Σ: Απλά πες. 
Μ: Αυτό. 
Σ:  Καπετάν Βάρδα; 
Μ: Δεν ξέρω άμα είναι. 
Σ:  Άμα δεν ξέρεις να μη λες. Ότι είσαι σίγουρη. 
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ:  Δηλαδή δε σου αρέσει να ψάχνεις που αναφέρονται τα ονόματα των οδών 

και τα μνημεία; 
Μ: Ε…δε…όχι ιδιαίτερα. 
Σ:  Λοιπόν κοίτα τι θα κάνουμε. Θα σου δώσω έναν κατάλογο τώρα, που έχει 

όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. Θέλω να ρίξεις μια ματιά σε κάθε σελίδα, 
μην τις διαβάζεις μία-μία μη ζορίζεσαι. Όποια πιστεύεις ότι έχει σχέση ή με 
τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ή με τον πόλεμο με τους Ιταλούς. Θέλω να 
μου λες ποια νομίζεις ότι είναι. Θέλω να διαβάσεις και να μου πεις. Για 
αυτά τα δύο γεγονότα. Όχι για άλλο γεγονός. Όχι για τους 
μακεδονομάχους, ας πούμε, ‘όχι για το ’21. Για αυτά τα δύο. 

Μ: Για αυτά τα δύο μόνο. 
Σ:  Ναι. 
Μ: Από όλα αυτά; 
Σ: Ναι έχει και πίσω σελίδες. Για αυτό μην κάθεσαι πολύ σε μία, όποια 

νομίζεις. 
Μ: Πειράζει να λέω έτσι πιο με κάνει πιο πολύ; 
Σ:  Τι εννοείς ποιο σε κάνει πιο πολύ; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εντάξει για αυτά τα δύο γεγονότα, όχι για άλλο γεγονός. Ναι γιατί 

μπερδεύεσαι καμιά φορά και λες. 
Μ: Αυτό. 
Σ: Το Ανατολικής Ρωμυλίας; Με ποιο γεγονός; 
Μ: Με το…τότε με τους Ιταλούς και το άλλο ποιο ήτανε; 
Σ: Η «Μικρασιατική Καταστροφή». 
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Μ: Με αυτό. 
Σ: Με τη «Μικρασιατική Καταστροφή»;  
Μ: Ναι αυτό. 
Σ: Δηλαδή είναι περιοχή στη Μικρά Ασία, έτσι το πιστεύεις;  

Πού ήρθανε πρόσφυγες; 
Μ: Ανατολική Ρωμυλία ναι. 
Σ:  Ναι για πες κάποια άλλη οδό που πιστεύεις ότι είναι. 
Μ: Αυτά είναι καμία; 
Σ:  Εμένα ρωτάς; Εγώ ξέρω το θέμα είναι τι ξέρεις εσύ; 
Μ: Ε δεν ξέρω πολλά. 
Σ: Κοιτά και άμα δεν ξέρεις τίποτα δεν πειράζει. Λοιπόν δε σε βαθμολογώ 

εδώ, δε θα πω τίποτα σε κανέναν. Μυστικό θα μείνει. 
Μ: Σας είπα δεν ξέρω πολλά.  
Σ:  Δεν πειράζει. 
Μ: Αυτό είναι; 
Σ:  Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος; Για ποιο πιστεύεις ότι είναι; 
Μ: Μμ ας πούμε τους Ιταλούς; 
Σ:  Είσαι σίγουρη ή όχι; 
Μ: Δεν είμαι. 
Σ:  Δεν είσαι. Για να αλλάξουμε σελίδα. 
Μ: Από εδώ…μ…αυτό είναι; 
Σ:  Ποια η Βαρελά Αικατερίνη; 
Μ: Την ξέρω αυτήν την οδό. 
Σ:  Ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η οδός; 
Μ: Ναι. Όχι αυτό δεν είναι. Άλλο δεν ξέρω. Να γυρίσω σελίδα; 
Σ:  Γύρνα ναι. 
Μ: Αυτό είναι; 
Σ:  Η Διγενή; 
Μ: Όχι Διγενή, Διαδόχου Κωνσταντίνου. 
Σ:  Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι είναι; Για ποιο γεγονός; 
Μ: Το…μικρασιατική; 
Σ:  Για ποιο λόγο; Τι έκανε ο διάδοχος Κωνσταντίνος τότε; 
Μ: Δε ξέρω. 
Σ:  Τότε γιατί το είπες; 
Μ: Ε μου θυμίζει πιο πολύ… 
Σ:  Πόλεμο ε; 
Μ: Ναι. Λοιπόν μάλλον…αυτό. 
Σ:  Ελλήσποντου; 
Μ: Ναι. 
Σ:  Για ποιο λόγο; 
Μ: Στη μικρασιατική. 
Σ:  Είναι στη Μικρά Ασία; 
Μ: Ναι. 
Σ:  Άλλο; 
Μ: Άλλο…όχι. Τώρα δε μου έρχεται τίποτα. Α…όχι. Αυτό είναι; 
Σ:  Κερασούντος ή το κάτω; 
Μ: Το Κερασούντος. 
Σ:  Πού το βάζεις; Πού πιστεύεις ότι είναι; 
Μ: Στη μικρασιατική. 
Σ: Τι πιστεύεις ότι είναι δηλαδή; Πόλη; Περιοχή; Άνθρωπος; Τι ήταν; 
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Μ: Η Κερασούντα είναι πόλη. 
Σ:  Ωραία το βάζουμε στη «Μικρασιατική Καταστροφή». Άλλο; 
Μ: Αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω και πολλά για τον Πόντο. 
Σ:  Για το ’40 δεν έχεις βρει κάτι ε; 
Μ: Όχι. 
Σ:  Δεν έχεις βρει. 
Μ: Αυτό είναι; 
Σ:  Η Μαδύτου; Εσύ θα μου πεις. Είναι; 
Μ: Μου μου. 
Σ:  Δεν είναι. Καλά. Όταν σε ρωτάω δεύτερη φορά δε σε ρωτάω γιατί δεν 

είναι, γιατί κάνεις λάθος. Σε ρωτάω για να μου πεις σίγουρα τι πιστεύεις. 
Δε θα με ρωτάς. Δε βαθμολογείσαι από αυτό. Αυτό είναι; 

Μ: Είναι. 
Σ:  Εντάξει.  
Μ: Δε βλέπω κανένα άλλο. 
Σ:  Να αλλάξουμε σελίδα τότε. 
Μ: Εγώ σε αυτήν την οδό μένω.  
Σ:  Σαλαμίνος; 
Μ: Ναι. 
Σ:  Αυτό είναι;  
Μ: Όχι λάθος. Ναι Σαμψούντος. 
Σ: Τι είναι; 
Μ: Πόλη.  
Σ:  Πού στον Πόντο; Τι έγινε από εκεί; 
Μ: Α μη με ρωτάτε τέτοια. 
Σ:  Επειδή είναι πόλη στον Πόντο για ποιον λόγο να τη βάλουμε εδώ πέρα; 
Μ: Γιατί…επειδή είναι μια πόλη…μ πολύ ξακουστή, ξέρω εγώ; Έγινε τίποτα 

εκεί πέρα. 
Σ:  Εντάξει. Λοιπόν άλλο; 
Μ: Δε βλέπω τίποτα άλλο. 
Σ:  Για να αλλάξουμε σελίδα λοιπόν. 
Μ: Για το άλλο δεν βρήκα τίποτα, για τους τέτοιους... 
Σ:  Δεν πειράζει, λίγες ήταν για εκεί. 
Μ: Λοιπόν…από εδώ δε βλέπω τίποτα. 
Σ:  Δε βλέπεις κάτι. Λοιπόν από πού ακούς για αυτά τα δύο γεγονότα για τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή» και για τον πόλεμο. Από το σχολείο; Από το 
σπίτι; 

Μ: Για το μικρασιατικό πόλεμο μου έλεγε η γιαγιά μου επειδή είναι από τον 
Πόντο μαζί με τον παππού μου. 

Σ:  Τι σου έχει πει; Σου έχει πει κάποια ιστορία να μου την πεις; 
Μ: Δε θυμάμαι επειδή ήμουνα μικρή τότε. Για αυτό. 
Σ:  Αλλά σου έχει πει ιστορίες; 
Μ: Μου έχει πει. Ναι.  
Σ:  Σου έχει πει για το πώς ζούσανε ή για το πώς φύγανε, πως τους διώξανε; 
Μ: Νομίζω ότι μου είπε για το πώς ζούσανε εκεί πέρα, για το πώς ε που 

χορεύανε, τους χορούς μου έχει πει μερικούς, αλλά δε θυμάμαι να τους 
πω. 

Σ: Μήπως σου είπε αν ζούσανε εκεί καλά με τους Τούρκους; Αν ζούσανε 
άσχημα; Πως ζούσανε πριν φύγουνε; 

Μ: Όταν ήτανε μόνο αυτοί ή και με τους Τούρκους μαζί; 
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Σ:  Πότε ήτανε μόνο αυτοί; 
Μ: Πολύ παλιά ξέρω εγώ; Μετά ήρθανε οι Τούρκοι… 
Σ:  Ναι. 
Μ: …και κάνανε αυτή στη συμφωνία και τους διώξανε. 
Σ:  Ναι. Μήπως θυμάσαι καμία ιστορία από αυτές που σου είχε πει. 
Μ: Ιστορίες; Ιστορία όχι. 
Σ:  Όχι. 
Μ: Αλλά από τη γλώσσα που κάναμε έχει, αλλά όχι ιστορία τέτοια, ένα δείγμα. 

Πού έφυγαν και φτάσανε εδώ πέρα στην Ελλάδα, τώρα στην Αθήνα ήτανε; 
Δε θυμάμαι. Και ήτανε μαζί με έναν άλλο λαό που έφυγε, τώρα δε θυμάμαι 
με ποιον και…και αντί να κλαίνε που έφυγαν και αυτό…ε χορεύαμε. 

Σ:  Ας πούμε μπορείς να μου πεις από πού αλλού έχεις ακούσει για αυτά τα 
γεγονότα; Ας πούμε στο σπίτι δε λέτε για το ’40. 

Μ: Όχι δε λέμε. 
Σ:  Από την τηλεόραση έχεις δει καμία ταινία;  
Μ: Ταινίες βλέπω όταν είναι η γιορτή. Ας πούμε 25η Μαρτίου δείχνει τέτοια 

αλλά… 
Σ:  Για τον πόλεμο τον ελληνοϊταλικό δείχνει; Βλέπεις. 
Μ: Όταν είναι ο πόλεμος και κάνουμε την παρέλαση δείχνει αλλά δε θυμάμαι.  
Σ:  Δε βλέπεις πολύ ε; 
Μ: Όχι. 
Σ:  Ντοκιμαντέρ έχεις δει κάποιο; Κάποια εκπομπή; 
Μ: Εκπομπή έχω δει. 
Σ:  Για ποιο από τα δύο γεγονότα; 
Μ: Για το μικρασιατικό πόλεμο γιατί από το άλλο… 
Σ:  Δε το θυμάσαι; 
Μ: Ε ναι.  
Σ:  Ε μήπως είσαι γραμμένη σε κάποιο σύλλογο; 
Μ: Όχι. 
Σ:  Όχι δεν είσαι γραμμένη σε κάποιο σύλλογο. Στη δημοτική βιβλιοθήκη είσαι 

μέλος; 
Μ: Είμαι αλλά η κάρτα μου έχει λήξει. 
Σ:  Δεν πολυπηγαίνεις ε; 
Μ: Ναι. 
Σ:  Λοιπόν έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο το οποίο να μιλάει για αυτά τα δύο 

γεγονότα; 
Μ: Βιβλία έχουμε στο σπίτι αλλά δεν έχω διαβάσει κανένα. Είναι και ένα δεν 

είναι ακριβώς βιβλίο μιλάει για τον πόντο και έχει διάφορα τέτοια. 
Σ:  Λοιπόν εδώ έναν κατάλογο ο οποίος έχει κάποια βιβλία τα οποία μιλάνε 

για αυτά τα γεγονότα. Αν έχεις διαβάσει αν έχεις δει κάποιο απλά πες το 
μου. 

Μ: Ναι. Είναι μόνο τα πρώτα τέτοια; 
Σ:  Όλα είναι. Άλλα είναι για τον πόλεμο του ’40 και άλλα για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή». 
Μ: Ναι. Αυτό πρέπει να το έχουμε αλλά… 
Σ:  «Τα ματωμένα χώματα»; 
Μ: …ναι αλλά δεν είμαι σίγουρη. 
Σ:  Μήπως ξέρεις για τι λέει; 
Μ: Όχι δεν το έχω διαβάσει. 
Σ:  Δεν το έχεις διαβάσει. 
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Μ: Αυτό πρέπει να το έχει η γιαγιά μου αλλά δεν είμαι σίγουρη. 
Σ:  Το «μην κλαις μικρούλα μου». Δεν έχεις διαβάσει δηλαδή κάποιο από τα 

δύο; 
Μ: Όχι. 
Σ:  Όχι. 
Μ: Γενικά δε διαβάζω βιβλία παλιά. 
Σ:  Σου αρέσουν τα καινούργια ε; 
Μ: Ναι. 
Σ:  Λοιπόν… 
Μ: Αυτά που μιλάνε για ζώα. 
Σ:  Αυτά τα βιβλία σου αρέσουν; 
Μ: Ναι. 
 

Συνέντευξη πέμπτη 
Σ: Θα σου δείξω στην αρχή κάποιες φωτογραφίες και θέλω να μου πεις αν 

μπορείς να καταλάβεις σε ποιο γεγονός αναφέρονται και από που το 
κατάλαβες. Εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία. 

Μ: Ναι. Είναι από το διωγμό του Πόντου; 
Σ:  Καταρχήν τι βλέπεις μπροστά σου; 
Μ: Διάφορους ανθρώπους μαζί με τα μωρά τους. 
Σ:  Είναι χαρούμενοι; Είναι λυπημένοι; 
Μ: Φαίνονται λυπημένοι. 
Σ:  Γιατί είναι λυπημένοι; 
Μ: Γιατί μάλλον  εγκαταλείπουν… 
Σ:  Μήπως είναι παρέλαση; Μήπως…έχει σημαίες στα μπαλκόνια, έχει 

στρατό, να περπατάνε κανονικά…δεν τρέχει κανείς. Τα παιδάκια είναι 
μπροστά. Πάντως την περιοχή σχεδόν τη βρήκες. Θα μπορούσε να είναι 
παρέλαση σε αυτήν την περιοχή για τους Έλληνες; Θα μπορούσε να είχε 
γίνει κάτι χαρούμενο για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας; 

Μ: Όχι δε θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι. Λοιπόν τώρα θα δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. Μήπως 

μπορείς εδώ να μου πεις τι βλέπεις; 
Μ: Δε φαίνεται. 
Σ:  Εδώ είναι άνθρωποι, ένα καράβι, η προβλήτα του λιμανιού, κουβαλάνε τα 

πράγματα τους… 
Μ: Μήπως είναι όταν φεύγουνε από…την πατρίδα τους; 
Σ:  Μήπως θυμάσαι πως φύγανε από την πατρίδα τους; Για ποιο λόγο 

φύγανε; 
Μ: Μ…γιατί είχαν πάει εκεί οι Τούρκοι, αν θυμάμαι καλά και τους είχαν διώξει.  
Σ:  Ήταν ελληνική περιοχή; Ήταν τούρκικη περιοχή; 
Μ:  (…) 
Σ:  Δε θυμάσαι; 
Μ: Όχι. 
Σ:  Δε θυμάσαι σε ποιον άνηκε η περιοχή; 
Μ: Όχι. 
Σ:  Αλλά ήταν Έλληνες εκεί; 
Μ: Ναι. 
Σ:  Και για ποιο λόγο τους διώξανε; 
Μ: Γιατί ήθελαν να πάρουν αυτό το μέρος, γιατί δε θέλανε να είναι Έλληνες 

εκεί και ήθελαν να τους καταστρέψουνε. 
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Σ:  Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια άλλη αφορμή; 
Μ:  (…) 
Σ:  Δε θυμάσαι ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να δούμε τις επόμενες εικόνες. Τρίτη εικόνα και η 

τέταρτη που είναι παρόμοια. Δείχνει μια πόλη να καίγεται. Μήπως ξέρεις 
ποια πόλη είναι αυτή; 

Μ: Μ… 
Σ:  Ποια πόλη κάηκε; 
Μ: Δε θυμάμαι ακριβώς αλλά μήπως ήταν η Κωνσταντινούπολη; Όχι ε; 
Σ:  Για ποιο λόγο λες ότι ήταν η Κωνσταντινούπολη; 
Μ: Γιατί είχε γίνει κάποιος πόλεμος εκεί και, ίσως επειδή οι Τούρκοι ήθελαν να 

κατακτήσουν την Κωνσταντινούπολη, έκαψαν τα σπίτια, τα ελληνικά σπίτια 
και αναγκάστηκαν οι Έλληνες να φύγουν. 

Σ:  Εντάξει. Δεν ξέρεις καμιά άλλη πόλη στη Μικρά Ασία που κάηκε; 
Μ:  (…) 
Σ: Όχι δε σου έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν τώρα θα δούμε την πέμπτη 

φωτογραφία. Συγγνώμη. Εδώ είναι, πέμπτη φωτογραφία, μήπως μπορείς 
να μου πεις τι βλέπεις; 

Μ: Εδώ πέρα γίνεται κάποιος πόλεμος και…γυναίκες κουβαλάνε εφόδια για 
τους άντρες, φαγητά, ρούχα, διάφορα πράγματα. 

Σ:  Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο μας έμεινε ότι οι γυναίκες 
κουβαλούσανε πράγματα στους άντρες; 

Μ: Στο…στο… 
Σ:  Έχει γίνει και τραγούδι και ποίημα. 
Μ: Μισό λεπτό τώρα με μπερδέψατε. Μ…στην αυτό γινότανε στην Τουρκία, 

κάπου εκεί; 
Σ:  Στην Τουρκία; Πού στην Τουρκία; 
Μ: Στα παράλια της Μικράς Ασίας; 
Σ:  Δηλαδή υπήρχε ελληνικός στρατός εκεί; 
Μ: Πριν…πριν…όταν γινότανε ο πόλεμος ναι. 
Σ:  Μήπως θυμάσαι πιο πρόσφατα να γινότανε πόλεμος και να πηγαίνανε οι 

γυναίκες πολεμοφόδια; 
Μ: Μ…όχι. 
Σ:  Όχι δε σου έχει μείνει κάτι ας πούμε; Μήπως μπορείς να καταλάβεις από 

τα ρούχα που φοράνε οι στρατιώτες; Φοράνε, τι φοράνε ας πούμε; Φοράνε 
φουστανέλες; Τι φοράνε; 

Μ: Πρέπει να είναι γερμανικά ρούχα αυτά, αν δε κάνω λάθος. 
Σ:  Ναι αλλά οι γυναίκες είπαμε ότι είναι ελληνίδες; 
Μ: Ε εδώ φοράνε παραδοσιακές στολές και…όχι δε φοράνε… 
Σ:  Ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Αυτή είναι η έκτη φωτογραφία. 

Μήπως μπορείς να μου πεις τι βλέπεις; 
Μ: Ναι είναι άνθρωποι…ε στρατιώτες μέσα στα χιόνια και τρέχουνε. 
Σ:  Πού είναι αυτοί οι στρατιώτες; Είναι τι τοπίο είναι, πεδινό; 
Μ:  Είναι μέσα στα βουνά, σε χιονισμένα βουνά. 
Σ:  Μήπως θυμάσαι σε ποιο πόλεμο ήτανε οι στρατιώτες μέσα σε βουνά και 

έκανε βαρύ χειμώνα, οι Έλληνες στρατιώτες; 
Μ: Με τους Γερμανούς; Δε θυμάμαι καλά. Με τους Ιταλούς; 
Σ:  Ποιος πόλεμος ήταν αυτός που ήταν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί; 
Μ: Ναι ε… δε θυμάμαι. 
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Σ:  Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Είναι από τον ίδιο πόλεμο με τους 
Ιταλούς και τους Γερμανούς. Βασικά πολεμήσαμε και με τους δύο 
ταυτόχρονα ή με τη σειρά, ας πούμε; 

Μ: Όχι και με τους δύο μαζί. 
Σ:  Με ποιους πολεμήσαμε πρώτους;  
Μ: Με τους Ιταλούς; 
Σ:  Και τι έγινε; 
Μ: Ε εκεί νικήσαμε και εδώ πρέπει να πανηγυρίζουν οι Έλληνες. 
Σ:  Μήπως θυμάσαι σε ποια βουνά πολεμήσανε οι Έλληνες με τους Ιταλούς; 
Μ: Τσου. 
Σ:  Περίπου, σε ποια σύνορα πολεμήσανε; 
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ:  Μήπως θυμάσαι κάποια νίκη στον πόλεμο με τους Ιταλούς; Πού 

κατακτήσανε οι κάποια πόλη; Σου λέει κάτι αυτή η φωτογραφία για κάποια 
πόλη; 

Μ: Τσου.  
Σ:  Δε σου λέει κάτι ε; Να δούμε την τελευταία φωτογραφία τώρα. Τι βλέπεις; 
Μ: Ε…οι…οι…μάλλον εδώ πέρα πολεμάνε Έλληνες με Ιταλούς ανάμεσα στην 

Ιταλία, την Ελλάδα και την Αλβανία.  
Σ:  Η Αλβανία τι σχέση είχε, μήπως ξέρεις; 
Μ:  Μήπως στα σύνορα της Αλβανίας πολέμησαν; 
Σ:  Ναι και; 
Μ: Και…εκεί πέρα βλέπουμε ότι οι Έλληνες μάλλον έχουνε νικήσει και πετάνε 

παπούτσια μάλλον σε έναν ιταλό. 
Σ: Μήπως θυμάσαι για ποιο λόγο έγινε ο πόλεμος στα σύνορα με την 

Αλβανία; 
Μ: Μήπως γιατί οι Αλβανοί ήθελαν να κατακτήσουνε και την Αλβανία για να 

περάσουνε στην Ελλάδα; 
Σ:  Μήπως θυμάσαι, μήπως σου έρχεται τώρα στο μυαλό κάποια πόλη για 

την Αλβανία; 
Μ: Όχι. 
Σ:  Λοιπόν τώρα θα σου δείξω έναν χάρτη των Γιαννιτσών και θέλω πάνω σε 

αυτόν το χάρτη να μου σημειώσεις με το μαρκαδοράκι, που περίπου 
κινείσαι κάθε μέρα. Λοιπόν για να σε διευκολύνω εδώ είναι η αστυνομία 
και εδώ είναι το σχολείο σου. Κάπου εδώ είναι το σχολείο σου. 

Μ: Έτσι. Εδώ πέρα. 
Σ: Ένα κυκλάκι μεγάλο να περιλαμβάνει όλες τις οδούς, που περπατάς, ας 

πούμε.  
Μ: Ψάχνω να βρω τώρα μια οδός. 
Σ:  Ποια οδός είναι να τη βρούμε; 
Μ: Ελευθέριου Βενιζέλου. 
Σ:  Ε Βενιζέλου είναι εδώ. Αυτή εδώ είναι η Βενιζέλου.  
Μ: Εντάξει εδώ. 
Σ:  Δεν παίζεις σε κάποια πλατεία ας πούμε κάπου; 
Μ: Όχι δεν έχω χρόνο για παιχνίδι.   
Σ:  Μήπως σε αυτές τις περιοχές που περπατάς κάθε μέρα ή γενικά σε όλα τα 

Γιαννιτσά έχεις προσέξει κάποια οδό, κάποιο άγαλμα, κάποια πλατεία 
ίσως το οποίο να είναι σχετικό με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ή με τον 
πόλεμο του ’40;  
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Μ: Στην πλατεία Γκόνου Γιώτα υπάρχουν κάποια αγάλματα, κάποια μνημεία 
ίσως… 

Σ:  Για ποιους είναι αυτά τα μνημεία; 
Μ: Ναι. Δε θυμάμαι ακριβώς. 
Σ:  Για ποιους θα έλεγες ότι είναι; Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ή για 

τον πόλεμο του ’40, ας πούμε; 
Μ: Για τον…για τον πόλεμο του ’40 θα έλεγα ότι είναι, γιατί τις περισσότερες 

φορές όταν κάνουμε αυτήν τη γιορτή πάμε εκεί και καταθέτουμε στεφάνια.  
Σ:  Εντάξει. Κάποιο άλλο άγαλμα, ας πούμε, κάποια οδός που να είναι 

σχετική δεν ξέρεις; 
Μ: Όχι. 
Σ:  Δεν πειράζει. Δε σου έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν εδώ έχω έναν κατάλογο 

με όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. Αν σου έρχεται κάποια οδός στο μυαλό 
ότι μπορεί να σχετίζεται με τα γεγονότα, απλά πες το μου. 

Μ: Αυτή εδώ. 
Σ:  Ποια οδός; 
Μ: Οι Σαράντα. 
Σ:  Οι «Άγιοι Σαράντα»; Για ποιο λόγο; 
Μ: Για τη μικρασιατική…μήπως έχει σχέση ξέρω μήπως βοήθησαν στους 

πολέμους; Στον πόλεμο του ’40; 
Σ:  Τι είναι οι «Άγιοι Σαράντα»; Ξέρεις; 
Μ: Όχι. 
Σ:  Δεν πειράζει. Μήπως βλέπεις κάποια άλλη οδό, η οποία να είναι σχετική 

με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ή με το 1940; Άμα θες γύρνα σελίδα. 
Μ: Αυτή του «Αδαμάντιου Κοραή». 
Σ:  Ο Αδαμάντιος Κοραής ποιος ήταν;  
Μ: Ε…ήταν…ε…όχι…ήταν αγωνιστής ενός πολέμου. 
Σ:  Ποιου πολέμου; Ήταν κάποιου από αυτούς τους δύο; Από τον πόλεμο του 

’40; Από τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; Όχι γενικά όσα ξέρεις, για αυτά 
τα συγκεκριμένα γεγονότα. 

Μ: Ναι μάλλον της μικρασιατικής καταστροφής αυτά τα δύο. 
Σ:  Ποια;  
Μ: Του «Αθανάσιου Διάκου» και του «Αδαμάντιου Κοραή». 
Σ:  Αυτοί δηλαδή ήταν αγωνιστές από τη Μικρά Ασία; 
Μ: Όχι από τη Μικρά Ασία από τη…την Ελλάδα. Βασικά πολέμησαν μαζί 

από…με τη Μικρά Ασία. 
Σ:  Εντάξει. Άλλες οδούς; Μήπως βλέπεις κάποιες τοποθεσίες από τη Μικρά 

Ασία; 
Μ: «Αλεξάνδρειας». Πρέπει να είναι μια περιοχή προς τα εκεί. 
Σ:  Προς τα πού; 
Μ: Προς τη Μικρά Ασία. Όχι ακριβώς εκεί.  
Σ:  Τις υπόλοιπες οδούς; Άμα θες άλλαξε σελίδα, έχει πολλές. 
Μ:  «Ανατολικής Ρωμυλίας», έχει του Πόντου. 
Σ:  Άλλη οδό; 
Μ: «Απόδημου ελληνισμού». 
Σ:  Τι σημαίνει απόδημος ελληνισμός; 
Μ: Ε οι άνθρωποι ε…οι Έλληνες που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς 

Ασίας; 
Σ:  Θα μπορούσε. Ναι. Ναι αλλά αυτός ο οποίος αποδημεί φεύγει μετανάστης 

και γυρνάει πάλι πίσω. 
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Μ: Αυτοί που έφευγαν από το ξεριζωμό εννοώ. 
Σ:  Εντάξει. Άλλη περιοχή μήπως βρίσκεις; Να αλλάξω σελίδα; 
Μ: Ουγκώ, αυτό είναι το όνομα ενός συγγραφέα; 
Σ:  Ναι. 
Μ: Μ το «Βελίκα Ρώμα» μου θυμίζει κάτι. 
Σ:  Σου θυμίζει κάτι με τα δύο γεγονότα ή γενικά; 
Μ: Γενικά. Του «Βοσπόρου». 
Σ:  Τι είναι ο Βόσπορος; 
Μ: Είναι στην Τουρκία ένα…όχι θάλασσα, σα λιμάνι. 
Σ:  Εκεί ζούσαν Έλληνες ας πούμε; 
Μ: Παλιά ναι. Τώρα όχι. 
Σ:  Κάποια άλλη οδός που θα μπορούσες να σχετίσεις με τα δύο γεγονότα; 

Βουλγαροκτό…όχι Βουλγαροκτόνου. Βυζαντίου. 
Σ:  Γιατί Βυζαντίου; 
Μ: Γιατί εκεί ήτανε…ήτανε το Βυζάντιο. 
Σ:  Εκεί ζούσανε οι Έλληνες της Μικράς Ασίας; 
Μ: Ναι. Εκεί είχε σχέση τότε με το Βυζάντιο. 
Σ: Θα μπορούσαμε να το πούμε, ναι δεν είναι λάθος. Δε χρειάζεται να 

σκέφτεσαι πολύ, αν αναγνωρίζεις κάποιο όνομα, κάποια περιοχή, κάποια 
ημερομηνία θα σου έρθει μόνο του. 

Μ: Η «Γκόνου Γιώτα». Ήταν ένας πολεμιστής. 
Σ:  Πού «κολλάει» ο Γκόνου Γιώτα; Στον πόλεμο του ’40; Στη «Μικρασιατική 

Καταστροφή»; 
Μ: Στη «Μικρασιατική Καταστροφή» νομίζω. 
Σ:  Δηλαδή στείλαμε οι Έλληνες στρατό στη Μικρά Ασία; 
Μ: Ε εκεί ήτανε μερικοί αλλά νομίζω πρέπει να πήγανε μερικοί δικοί μας.  
Σ:  Να αλλάξω σελίδα μήπως; 
Μ: Ε…του «Ελλήσποντου». 
Σ:  Τι είναι ο Ελλήσποντος; 
Μ: Ε ήτανε το μέρος που…στον Πόντο που ζούσανε οι Έλληνες; Και ας 

πούμε υπάρχει ένα μνημείο εκεί πέρα με τους Έλληνες από τον Πόντο. 
Σ:  Στον Ελλήσποντο υπάρχει; 
Μ: Όχι εδώ, για αυτό ονομάστηκε έτσι η οδός. 
Σ:  Πού υπάρχει; 
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ:  Αλλά υπάρχει για τους Έλληνες του Πόντου; 
Μ: Ναι. 
Σ:  Ο Ελλήσποντος ας πούμε τι είναι; 
Μ: Μάλλον περιοχή πρέπει να είναι; 
Σ:  Στη Μικρά Ασία; 
Μ: Ναι. 
Σ:  Άλλη περιοχή;  
Μ: «Εύξεινου Πόντου». 
Σ:  Ναι. Σχετικά με το ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή» είναι; 
Μ: Ναι. Μόνο με αυτά.«Ιατρού Μάγγου». «Ιατρού Μάγγου» ήταν η πλατεία 

Μάγγου; 
Σ:  Ναι τώρα είναι η πλατεία Γκόνου Γιώτα. Είναι σχετική; Θες να τη βάλουμε 

και αυτήν; 
Μ: Νομίζω ναι. 
Σ:  Με ποιο από τα δύο γεγονότα; 
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Μ: Μ… 
Σ:  Είσαι σίγουρη να τη βάλουμε; 
Μ: Άσε το καλύτερα. «Ιουστινιανού». 
Σ:  Τι ήταν ο Ιουστινιανός; 
Μ: Ο Ιουστινιανός ήταν γνωστός τα παλιά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη.  
Σ:  Και τι σχέση έχει; Με ποιο γεγονός; 
Μ: Με τη «Μικρασιατική Καταστροφή».  
Σ:  Πως το συνδέεις με τη «Μικρασιατική Καταστροφή»; 
Μ: Ε… 
Σ:  Να το βάλω ή όχι. 
Μ: Δε γνωρίζω. Δε ξέρω. Η πλατεία Γκόνου Γιώτα. «Καραϊσκάκη». 
Σ:  «Καραϊσκάκη» για ποιο γεγονός; 
Μ: Τον πόλεμο του ’40 (;) 
Σ:  Άλλος; Δε θέλω να μου λες όσους ξέρεις. Απλά όσους σου κάθονται ότι 

είναι για αυτά τα δύο γεγονότα στο μυαλό. Θες να πας για διάλειμμα και να 
γυρίσεις μετά, ίσως; 

Μ: Όχι δεν υπάρχει πρόβλημα. 
Σ:  Θες να αλλάξω σελίδα; 
Μ: «Κερασούντος». Κερασούντα είναι πόλη της, του Εύξεινου Πόντου. 
Σ:  Ναι. Να τη βάλουμε στη «Μικρασιατική Καταστροφή». Να αλλάξω σελίδα; 
Μ: Ναι. «Κορυτσά». Είναι πόλη στην Τουρκία η Κορυτσά. 
Σ:  Στη «Μικρασιατική Καταστροφή» να τη βάλουμε; 
Μ: Ναι. 
Σ:  Γιατί την έχεις ακουστά την πόλη την Κορυτσά; 
Μ: Αμέ. 
Σ:  Την έχεις ακουστά σαν πόλη ελληνική; 
Μ: Μ…ναι. 
Σ:  Εντάξει. 
Μ: «Μικράς Ασίας». 
Σ:  «Μικρασιατική Καταστροφή»; 
Μ: Ναι. 
Σ: Θες να αλλάξω σελίδα; 
Μ: Ναι.  «Μιαούλη». Μιαούλη είναι όνομα αγωνιστή. Στο ’40 νομίζω. 
Σ: Στο ’40; 
Μ:  Δεν είμαι σίγουρη. 
Σ: Να το βάλω ή όχι; 
Μ: Αφήστε το καλύτερα. 
Σ: Να μην το βάλω το Μιαούλη; 
Μ: Είναι γνωστός απλά δε θυμάμαι σε ποιον πόλεμο ήτανε. 
Σ: Εντάξει δεν το βάζω. 
Μ: «Παπαφλέσσα». Ήτανε αγωνιστής στη «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Σ: Να το βάλω εκεί; 
Μ: Ναι. (…) «Σαμψούντος». Σαμψούντα είναι πόλη στον Εύξεινο 
Σ: Να το βάλουμε στη «Μικρασιατική Καταστροφή». Κάποια άλλη περιοχή 

ίσως; 
Μ: Αυτό είναι Σουμελά ή Σουμέλα; 
Σ: Σουμελά. 
Μ: Σουμελά. Ε…δεν…Τραπεζούντος. 
Σ: Και αυτό σαν περιοχή;  
Μ: Ναι. 
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Σ: Να αλλάξω σελίδα; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μια ακόμα είναι. 
Μ: (…) 
Σ: Αυτά; 
Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή είσαι και πόντια μήπως 

συμμετέχεις σε κάποιο σύλλογο, χορευτικό; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Τις ιστορίες για τον πόλεμο του ’40 και τη «Μικρασιατική Καταστροφή» 

από πού τις ακούς περισσότερο; Από το ραδιόφωνο; Από την τηλεόραση; 
Έχεις διαβάσει κάποια βιβλία ας πούμε;  

Μ: Ε περισσότερο τις ακούω εδώ, από βιβλία, από τους παππούδες μου. 
Σ: Τι σου λένε οι παππούδες σου; Για ποιο από τα δύο πράγματα σου 

μιλάνε;  
Μ: Για την καταστροφή της Μικράς Ασίας περισσότερο. Γιατί από εκεί ήτανε η 

προγιαγιά μου. Που μιλούσε για αυτά. Πως φύγανε από εκεί. Τι έγινε και τα 
λοιπά. 

Σ: Μήπως θα μπορούσες να μου πεις μια ιστορία; 
Μ: Ε εκεί…όταν ήτανε η γιαγιά μου μικρή, στην ηλικία μου περίπου, την είχε 

πάρει η μαμά της κι έπρεπε να φύγουνε ε…βλέπανε τα σπίτια να 
καταστρέφονται, έβλεπαν…ε να μη μπορούν να κάνουν τίποτα για να τα 
σώσουν ε…προσπαθούσαν…να μείνουν εκεί, αλλά δε μπορούσαν, έτσι 
έπρεπαν να φύγουν. Μερικοί χάνονταν μέσα στο καράβι με τους 
ανθρώπους τους, όπως ο παππούς μου. 

Σ: Τι εννοείς «χάνονταν»; 
Μ: Ε…ας πούμε από τον πολύ τον κόσμο… 
Σ: …δεν μπορούσαν να βρεθούν; 
Μ: Ναι, και έτσι χάθηκε…χάθηκε ο παππούς μου και άλλα άτομα φυσικά ε και 

μετά από μέρες περπατούσανε χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, χωρίς ξεκούραση 
και έτσι βρέθηκαν στα μέρη που είναι τώρα, εκεί που ήταν και…και ζήσαν 
και έζησαν εκεί. 

Σ: Δηλαδή σου μιλούν πιο πολύ για τη διαδικασία της καταστροφής και το 
πώς ήρθανε στην Ελλάδα; Δε λένε πως ζούσαν εκεί ας πούμε; 

Μ: Ναι. 
Σ: Ε… κάποιο άλλο γεγονός, ας πούμε, να σου έχει περιγράψει; 
Μ: Όχι δε μου έχει πει τίποτα άλλο. 
Σ: Για τον πόλεμο του ’40 από πού ακούς περισσότερο; Από την τηλεόραση, 

από τις εθνικές γιορτές, από το σχολείο, από πού; 
Μ: Από το σχολείο.  
Σ: Από το σχολείο ακούς. 
Μ: Εντάξει δεν τα κάνουμε και πολύ αυτά. 
Σ: Δηλαδή στο σχολείο ακούς πιο πολύ για το ’40 παρά για τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή»; 
Μ: Και για τα δύο, απλά…δεν ασχολούμαστε πιο πολύ για αυτά. 
Σ: Δηλαδή το ’40 είναι κάθε χρόνο, ας πούμε, ενώ για την καταστροφή τώρα 

κάνατε κάποια μαθήματα; Έτσι δεν είναι; 
Μ: Ναι, ναι τώρα. 
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Σ: Μήπως πηγαίνεις στη δημοτική βιβλιοθήκη; 
Μ: Ε πήγαινα παλιά. 
Σ: Μήπως διαβάζεις, ε έχεις διαβάσει κάποια βιβλία, τα οποία είναι σχετικά με 

αυτά τα δύο γεγονότα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Εδώ έχω κάποια βιβλία, αν έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά, πες το μου. 
Μ: Όχι δεν έχω διαβάσει κάποιο από αυτά. 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 
Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες είναι από κάποια γεγονότα 
της ελληνικής ιστορίας. Και θέλω να μου πεις αν μπορείς να καταλάβεις 
από ποιο γεγονός είναι. Άμα δεν μπορείς, δεν πειράζει. Εντάξει; Λοιπόν 
εδώ είναι η 1η φωτογραφία. Για να σε διευκολύνω η φωτογραφία αυτή είναι 
τραβηγμένη στην Μικρά Ασία πολύ παλιά. Και αυτοί εδώ είναι Έλληνες οι 
οποίοι παρελαύνουν. Μήπως ξέρεις κάποιο γεγονός της ελληνικής 
ιστορίας, στο οποίο να ήτανε χαρούμενοι οι Έλληνες της Μ. Ασίας;  

Μ: Δεν ξέρω.  
Σ: Δεν ξέρεις ε; Εντάξει. Λοιπόν θα σου δείξω και μία 2η φωτογραφία, η 

οποία είναι πάλι τραβηγμένη κάπου στην Μ. Ασία. Αυτοί εδώ είναι 
Έλληνες. Τι κάνουν εδώ αυτοί; Μπορείς να μου πεις; Να, κουβαλάνε 
πράγματα, εδώ έχει ένα πλοίο.  

Μ: Φεύγουν.  
Σ: Εδώ πέρα τι βλέπεις; Μήπως θυμάσαι κάποιο γεγονός όπου να έφευγε 

κόσμος από την Μ. Ασία και να ερχόταν εδώ;  
Μ:  (…) 
Σ: Δεν ξέρεις ε; Τώρα θα σου δείξω την 3η και την 4η φωτογραφία, οι οποίες 

είναι παρόμοιες. Τι μπορείς να δεις εδώ; Είναι πολύ παλιές γι΄ αυτό 
φαίνονται έτσι άσπρες.  

Μ: Καίγονται σπίτια.  
Σ: Ναι, μήπως θυμάσαι κάποια φωτιά, κάποια καταστροφή η οποία να έγινε 

στη Μ. Ασία; Έχεις ακούσει τίποτα; Κάποια πόλη;  
Μ:  (…) 
Σ: Δε σου έρχεται στο μυαλό ε; Δε θυμάσαι κάποια πόλη η οποία να 

καταστράφηκε ε; Δε θυμάσαι τι έγινε τότε για ποιο λόγο ήρθαν; 
Μ:  (…) 
Σ: Δεν πειράζει. Λοιπόν τώρα θα σου δείξω φωτογραφίες από κάποιο άλλο 

γεγονός. Εντάξει; Λοιπόν, τι βλέπεις εδώ; Την έχεις ξαναδεί αυτή τη 
φωτογραφία;  

Μ: Νομίζω ναι. 
Σ: Πού την έχεις ξαναδεί;  
Μ: Στην ιστορία.  
Σ: Και για ποιο μάθημα; Τι έλεγε στο μάθημα; Τι βλέπεις να κάνουν αυτοί οι 

άνθρωποι εδώ;  
Μ: Κουβαλάνε πράγματα.  
Σ: Και που τα πάνε; Μπορείς να καταλάβεις; Και δω τι είναι; Στην άκρη, στη 

γωνία. Άντρες, γυναίκες;  
Μ: Άντρες.  
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Σ: Και αυτές δίπλα;  
Μ: Γυναίκες.  
Σ: Και τι κουβαλάνε οι γυναίκες;  
Μ: Πράγματα.  
Σ: Μήπως ξέρεις που πηγαίνουνε; Δεν ξέρεις ε; Για ποιο πράγμα μιλούσε 

εκείνο εκεί το μάθημα που είχε τη φωτογραφία; 
Μ: Δεν το θυμάμαι.  
Σ: Δεν θυμάσαι καλά. Μήπως ήταν πόλεμος, ειρήνη; Δεν μπορείς να 

καταλάβεις ε;  
Μ:  (…) 
Σ: Λοιπόν θα σου δείξω την επόμενη φωτογραφία, την 6η. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Ανθρώπους.  
Σ: Τι κάνουν εδώ;  
Μ: Πολεμούν.  
Σ: Για να σε βοηθήσω, αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες, και πολεμούν 

απάνω στο βουνό, κι έχει χιόνι. Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο 
πολέμησαν οι Έλληνες κι είχε βουνό, χιόνι, χειμώνα βαρύ.  

Μ: Με τους Τούρκους.  
Σ: Άλλο πόλεμο; Θυμάσαι;  
Μ: Με τους Πέρσες.  
Σ: Αυτό ήταν πολύ παλιά. Λοιπόν για να σε βοηθήσω θα σου δείξω την 

τελευταία εικόνα. Τι βλέπεις σ΄ αυτήν εδώ την εικόνα;  
Μ: Ανθρώπους.  
Σ: Τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ στο 1ο  μέρος της εικόνας; Τι γράφει 

κάτω η λεζάντα;  
Μ: Μουσολίνι, βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παραπέρα γιατί οι Έλληνες 

μας πλησιάζουν.  
Σ: Τους φοβάται τους Έλληνες, τους κοροϊδεύει; Τι κάνει;  
Μ: Τους φοβάται.  
Σ: Γιατί; Κοίτα την επόμενη φωτογραφία τι λέει. Τι βλέπεις μπροστά;  
Μ: Ιταλικό ανακοινωθέν: Η βροχή και η κακοκαιρία εμπόδισε την προέλαση.  
Σ: Τι είναι η προέλαση;  
Μ: Δεν την έχω ξανακούσει.  
Σ: Δεν την έχεις ξανακούσει τη λέξη, ε; Πολέμησαν ποτέ οι Έλληνες τους 

Ιταλούς;  
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Ποιους άλλους πολέμησαν εκτός τους Τούρκους και τους Πέρσες οι 

Έλληνες.  
Μ:  (…) 
Σ: Δεν ξέρεις ε; Μήπως αυτή εδώ η φωτογραφία, η 7η σου λέει κάτι;  
Μ: Δεν την έχω ξαναδεί.  
Σ: Λοιπόν για να σε διευκολύνω, τα γεγονότα για τα οποία μιλήσαμε ήταν η 

«Μικρασιατική Καταστροφή», ο ερχομός των Ποντίων στη Ελλάδα και ο 
πόλεμος με τους Ιταλούς. Δεν τα ξέρεις αυτά τα δύο γεγονότα καθόλου ε;  

Μ: Δεν τα ξέρω.  
Σ: Δεν ξέρεις ούτε καν τι έγινε; 
Μ:  (…) 
Σ: Ναι η όχι; Ας πούμε όταν περπατάς στο δρόμο και βλέπει τις οδούς, 

μνημεία, κάποια πλατεία δεν ξέρεις αν ήταν από αυτά τα γεγονότα ε;  
Μ: Όχι.  
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Σ: Δεν έχεις ακούσει κάτι σχετικά, στην τηλεόραση, στο σχολείο.  
Μ: Ε, Στην τηλεόραση όχι.  
Σ: Στο σχολείο;  
Μ: Κάτι έχω ακούσει, αλλά … 
Σ: Για ποιο απ΄ τα δύο γεγονότα; Πιο πολύ;  
Μ: Για τους Έλληνες με τους Τούρκους, και για τ΄ άλλα, αλλά.. 
Σ: Αλλά δε θυμάσαι καλά; Μήπως για κάτι απ΄ αυτά τα δύο έχεις διαβάσει 

κάτι; Κάποια από αυτά τα βιβλία; Πηγαίνεις καθόλου στη δημοτική 
βιβλιοθήκη;  

Μ:  (…) 
Σ: Όχι  Για κοίταξε λίγο μήπως έχεις διαβάσει κάποιο. Πολύ ωραίο πάντως το 

όνομα σου. Του παππού σου είναι;  
Μ: Ναι.  
 

Συνέντευξη δεύτερη 
Σ: Λοιπόν θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις για το μάθημα της ιστορίας. 

Σου αρέσει η ιστορία; 

Μ: Ε έτσι κι έτσι. 
Σ: Θα σου δείξω στην αρχή κάποιες εικόνες από την ελληνική ιστορία και 

θα σου πω που τραβήχτηκαν ποιοι είναι αυτοί που δείχνει και θα μου πεις αν 

μπορείς να καταλάβεις σε ποιο γεγονός αναφέρονται. Εντάξει; Λοιπόν αυτή 

εδώ είναι η πρώτη εικόνα. Για να σε βοηθήσω αυτή εδώ η εικόνα είναι 

τραβηγμένη στη Μικρά Ασία και αυτοί εδώ όπως φαίνεται από τις σημαίες, 

είναι Έλληνες οι οποίοι παρελαύνουν. 

Μ: Δε φαίνονται λίγο οι σημαίες. 

Σ: Ναι. Δε φαίνονται καλά οι σημαίες. Μήπως ξέρεις ε κάποιο γεγονός το 

οποίο να ήταν χαρούμενο για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας ώστε να 

παρελαύνουνε; 

Μ:  (…) 
Σ: Μήπως κάνατε στην ιστορία κάποιο μάθημα; 
Μ: Δε (;) 
Σ: Λίγο δυνατά να μιλάς γιατί…θα γράψω μετά αυτά που είπες δε τα γράφω 

τώρα και θέλω να ακούω. Εντάξει; 
Μ: Εντάξει. 
Σ: Δε θυμάσαι. Ξέρεις ότι υπήρχαν Έλληνες στη Μικρά Ασία; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι ε. Άρα δε σου λέει τίποτα η εικόνα. Όχι. Εδώ είναι η δεύτερη 

φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ:  (…) Δε φαίνεται καλά. 
Σ: Λίγο πιο δυνατά να μιλάς. Καλά; 
Μ: Ναι.  
Σ: Τι βλέπεις; Έχει ένα πλοίο, λιμάνι, άνθρωποι να φεύγουνε. Είναι και αυτή η 

εικόνα τραβηγμένη στη Μικρά Ασία, μήπως μπορείς να καταλάβεις σε 
ποιο γεγονός αναφέρεται; 
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Μ:  (…) Δε μου θυμίζει τίποτα. 
Σ: Ούτε αυτή σου θυμίζει τίποτα. Δε θυμάσαι κάποιο γεγονός το οποίο κάνατε 

στην ιστορία με κάποιους ανθρώπους να φεύγουνε; 
Μ: Τσου. 
Σ: Όχι ε; 
Μ: Το άλλο επειδή η άλλη τάξη ξέρει πιο πολύ γιατί το ίδιο είμαστε. 
Σ: Ναι; Εδώ είναι η τρίτη και η τέταρτη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Σπίτια να έχουν πάρει φωτιά. 
Σ: Και εδώ; Στην τέταρτη φωτογραφία. Το ίδιο ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια πόλη, η οποία να καταστράφηκε, να κάηκε. Και 

αυτή είναι στην περιοχή της Μικράς Ασίας. 
Μ: Και αυτή;  
Σ: Ναι. Πως τη λέγανε αυτήν την πόλη ξέρεις; 
Μ: Ξέρω εγώ; Δεν ξέρω. 
Σ: Δεν ξέρεις ε; Μόνο λίγο πιο δυνατά να μιλάς εντάξει; 
Μ: Εντάξει. 
Σ: Ωραία. Τώρα θα σου δείξω μια άλλη φωτογραφία από άλλο γεγονός. Τι 

βλέπεις εδώ; 
Μ: Εδώ βλέπω μια γυναίκα να κοιμίζει το παιδί της. 
Σ: Και οι άλλες γυναίκες τι κάνουνε; 
Μ: Τη βλέπουνε. 
Σ: Πού φαίνεται να πηγαίνουνε; Κοίτα εδώ πάνω. 
Μ: Στα σπίτια τους. 
Σ: Ναι αλλά εδώ πάνω κοίτα έχει σημαίες, στρατιώτες εδώ πάνω κι εδώ πέρα 

κάτω. Έχεις δει άλλη τέτοια εικόνα; 
Μ: Δεν την έχω δει. 
Σ: Όχι ε; Δε σου λέει κάτι αυτή η εικόνα με γυναίκες; 
Μ: Μπορεί να την έχουμε κάνει αλλά δε θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι ε; Εδώ έχει ακόμα μια φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Εδώ βλέπω μερικούς στρατιώτες. 
Σ: Τι κάνουνε αυτοί οι στρατιώτες; 
Μ: Πολεμάνε. 
Σ: Πολεμάνε. Πού είναι; 
Μ: Στη μικρά Ασία; 
Σ: Όχι. Τελειώσαμε με τη Μικρά Ασία. Τι βλέπεις κάτω; Τι έχει στο έδαφος; 
Μ: Χιόνι. 
Σ: Άρα είναι χειμώνας. Και εδώ πέρα τι είναι αυτά; Κάμποι; 
Μ: Βουνά. 
Σ: Βουνά. Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο πολέμησαν οι Έλληνες πάνω 

στα βουνά και είχε χιόνι, χειμώνα; Μήπως έχεις ακούσει κάτι από τις 
γιορτές που κάνουν στο σχολείο; 

Μ: Έχω ακούσει. Με τους Τούρκους; 
Σ: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι με τους Τούρκους; 
Μ:  (…) 
Σ: Αυτοί φοράνε ρούχα, που φορούσαν όταν πολεμούσαν τους Τούρκους; 

Φοράνε φουστανέλες και… 
Μ: Φοράνε κανονικά ρούχα. 
Σ: Άρα σε ποιον πόλεμο μπορεί να είναι;  
Μ:  (…) 
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Σ: Για να σε βοηθήσω θα σου δείξω και την όγδοη φωτογραφία. Τι βλέπεις 
εδώ; Στο πρώτο μέρος. 

Μ: Εδώ Ιταλία; 
Σ: Ποιος για διάβασε τη λεζάντα. 
Μ: Εδώ; 
Σ: Ναι. 
Μ: Μουσολίνι: Βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε πέρα πέρα, γιατί οι 

Έλληνες μας πλησιάζουνε. 
Σ: Μήπως θυμάσαι ποιος πόλεμος ήταν αυτός; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι ε; Με ποιους άλλους πολέμησαν οι Έλληνες εκτός από τους 

Τούρκους; 
Μ:  (…) Με την Αλβανία. 
Σ: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι πολέμησαν με την Αλβανία; Μήπως έχεις 

ακούσει τίποτα;  
Μ: Ναι αλλά όταν ήμουνα μικρός, μου έλεγε η γιαγιά μου ότι πολεμούσανε 

τους Έλληνες μερικές φορές. 
Σ: Πότε τους πολεμούσανε; 
Μ: Ε από τότε που μου τα είπε η γιαγιά μου δε θυμάμαι. 
Σ: Μήπως μπορείς να μου πεις τι σου έλεγε η γιαγιά σου; Σαν ιστορίες ας 

πούμε; 
Μ: Κάπως έτσι αλλά δεν τα θυμάμαι. 
Σ: Δηλαδή οι Έλληνες πώς να στο πω… πολέμησαν μόνο με τους Αλβανούς; 
Μ: Όχι. 
Σ: Με ποιους άλλους πολέμησαν; Εννοώ σε εκείνον εκεί τον πόλεμο που λέει 

η γιαγιά σου ότι πολεμούσαν οι Έλληνες τους Αλβανούς, οι Αλβανοί τους 
Έλληνες. Πολεμούσαν μόνο οι Αλβανοί ή είχαν και συμμάχους ας πούμε; 

Μ: Είχαν και συμμάχους. 
Σ: Ποιους είχανε; 
Μ: Δε θυμάμαι. Δε θυμάμαι άλλο. 
Σ: Και για ποιο λόγο πολεμούσανε; Μήπως σου είπε; 
Μ: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν μου το είπε ποτέ. 
Σ: Μήπως μπορείς να θυμηθείς πότε έγινε αυτό; 
Μ:  (…) 
Σ: Καμία νίκη σε αυτόν τον πόλεμο ή των αλβανών ή των ελλήνων; 
Μ: Δε… 
Σ: Δε θυμάσαι. Αυτή εδώ είναι μια νίκη των ελλήνων σε αυτόν τον πόλεμο, 

που πολέμησαν κι οι Αλβανοί, που δε θυμάσαι με ποιους άλλους 
πολέμησαν στο πλευρό τους. Μήπως σου λέει τίποτα αυτή η εικόνα; Την 
έχεις δει πουθενά; 

Μ: Δε θυμάμαι…πρώτη φορά. 
Σ: Μήπως θυμάσαι μια πόλη που είχαν πάρει τότε οι Έλληνες; Από τους 

Αλβανούς; 
Μ: Τίρανα;  
Σ: Είσαι σίγουρος για τα Τίρανα ή… 
Μ: Όχι και τόσο. 
Σ: Όχι και τόσο ε; Λοιπόν τώρα που είδαμε τις εικόνες θα σου πω, ότι 

πρόκειται για τον ερχομό των μικρασιατών και των ποντίων στην Ελλάδα 
και τη «Μικρασιατική Καταστροφή». Οι πρώτες φωτογραφίες που είδαμε. 
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Και οι δεύτερες φωτογραφίες που είδαμε ήταν για έναν πόλεμο που έγινε 
με τους Ιταλούς. 

Μ: Ιταλούς; 
Σ: Και είχαν πάρει μέρος και οι Αλβανοί σε αυτόν τον πόλεμο. Ναι; 
Μ: Ναι. 
Σ: Θέλω να σε ρωτήσω εσύ έχεις ακούσει για τους Μικρασιάτες και τους 

πόντιους τίποτα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι ε; Ούτε για τον πόλεμο με την Ιταλία; 
Μ: Από πού να έχω ακούσει; Δεν έχω ακούσει. 
Σ: Δεν έχεις ακούσει κάτι ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Ούτε θυμάσαι κάποια γιορτή την οποία να κάνουνε για αυτόν τον πόλεμο; 
Μ: Όχι. 
Σ: Ε να σε ρωτήσω, όταν εσύ περπατάς στο δρόμο και βλέπεις γύρω σου τις 

οδούς, τις πλατείες, τα αγάλματα και τα μνημεία, μήπως ξέρεις κάποιο 
μνημείο, το οποίο, κάποια οδό, κάποιο άγαλμα, το οποίο μπορεί να 
σχετίζεται με αυτά τα δύο; 

Μ:  (…) 
Σ: Δεν προσέχεις γενικά όταν περπατάς στο δρόμο ε; 
Μ: Περπατώ ίσια. 
Σ: Ίσια ε δεν τα κοιτάς αυτά; Μήπως, λέω εγώ, έχεις διαβάσει κάποιο από 

αυτά τα βιβλία; 
Μ: Όχι δεν έχω διαβάσει. 
Σ: Δηλαδή όταν περπατάς στο δρόμο δεν τα κοιτάς και πολύ; 
Μ: Ναι. Όχι. 
Σ: Όχι ε; Λοιπόν με δικά σου λόγια μήπως μπορείς να μου πεις τι έγινε σε 

αυτά τα δύο γεγονότα; 
Μ:  (…) 
Σ: Ωραία για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και για τους πόντιους δε 

θυμάσαι, ας το στην άκρη, παλιά πράγματα είναι αυτά. Με τον πόλεμο με 
τους Αλβανούς μήπως θυμάσαι τι έγινε; Ότι σου έχει πει η γιαγιά σου. 

Μ: Μου είπε ότι σκοτώθηκαν πολλοί Αλβανοί και πολλοί Έλληνες. 
Σ: Και για ποιο λόγο είχε γίνει εκείνος εκεί ο πόλεμος; 
Μ: Η Αλβανία για να κρατήσει τη χώρα της. 
Σ: Άρα οι Έλληνες θέλανε να πάρουνε την Αλβανία; 
Μ: Ναι.  
Σ: Πότε έγινε αυτός ο πόλεμος; 
Μ: Ε δε μου το είπε. 
Σ: Στην Αλβανία ας πούμε το γιορτάζετε, έχετε κάποια γιορτή; 
Μ: Μερικές φορές. 
Σ: Μερικές φορές το γιορτάζετε. Και ποιος νίκησε σε εκείνον τον πόλεμο; 
Μ: Η Ελλάδα. 
Σ: Η Ελλάδα νίκησε; 
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Δεν ξέρεις ποιος νίκησε ε; 
Μ: (…) 
Σ: Εντάξει ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 
Συνέντευξη τρίτη 
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Σ: Θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες είναι σχετικές με την 
Ελληνική Ιστορία και θέλω να μου πεις αν μπορείς να καταλάβεις  σε ποιο 
γεγονός αν μπορείς να καταλάβεις σε ποιο γεγονός αναφέρονται.  

Μ: Ναι. 
Σ: Λοιπόν εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία.  
Μ: Ναι. 
Σ: Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Κάποιους ανθρώπους… 
Σ: Αυτοί οι άνθρωποι για να σε βοηθήσω βρίσκονται στην Μικρά Ασία και 

είναι Έλληνες, κοίτα έχει σημαίες πίσω και παρελαύνουν. Μήπως θυμάσαι 
από το μάθημα της Ιστορίας που κάνατε, κάποιο γεγονός το οποίο να είναι 
σημαντικό για τους Έλληνες εκεί και να παρελαύνουνε;  

Μ: Ε…για τους Έλληνες γενικώς ή; 
Σ: Για τη  Μικρά Ασία και τον Πόντο. 
Μ: Κι αυτά που κάνουν εδώ στην Ελλάδα με τις παρελάσεις και αυτά έχει 

σχέση;  
Σ: Όχι. Κάτι το οποίο αφορούσε αυτούς κυρίως. Ξέρεις που είναι Μικρά Ασία 

και Πόντος; 
Μ: Α! ναι, ναι, ναι. Από την Τραπεζούντα οι Πόντιοι. 
Σ: Ναι. Και η Μικρά Ασία ξέρεις; 
Μ: Ναι, εκεί στην Τουρκία. 
Σ: Μμ! Κάτι χαρούμενο που έγινε γι’ αυτούς που κάνετε την Ιστορία; 
Μ: Χαρούμενο; 
Σ: Ναι. 
Μ: Εε, όταν ε, είχαν ε, συμμαχήσει οι Έλληνες με κάποιους άλλους λαούς. 
Σ: Ναι. 
Μ: Εε, κέρδισαν εδάφιο από την Μικρά Ασία. 
Σ: Και τι έγινε; 
Μ:  Εε, και οι Έλληνες πήρανε περισσότερα εδάφη και ε, μεγάλωσε πιο πολύ 

η Ελλάδα. 
Σ: Και άρα αυτοί είχαν… 
Μ: Ζούσανε εκεί πέρα. 
Σ: Ναι ζούσανε εκεί πέρα. Και χαίρονταν για αυτό ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Ωραία. Λοιπόν. Τώρα θα σου δείξω τη δεύτερη εικόνα. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Ένα πλοίο, ένα λιμάνι. Ο Τιτανικός είναι; 
Σ: Όχι. Και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι;  
Μ: Να ε, φύγουν, να πάνε ε, κάπου αλλού. 

Σ: Εε, θα μπορούσαν να ήταν αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι μ’ αυτούς, που 

χαίρονται; 

Μ: Ναι. 
Σ: Για ποιο λόγο φεύγουνε; 
Μ: Γιατί μετά οι Τούρκοι έκαναν ε, κήρυξαν πόλεμο στους Έλληνες που 

ζούσαν εκεί πέρα … 
Σ: Ναι . 

Μ: Και τους διώξανε και ε, αυτοί γύρισαν πίσω στην Ελλάδα. 
Σ: Ναι. 
Μ: Οι πιο πολλοί. 
Σ: Άρα αυτοί είναι οι άνθρωποι που φεύγουνε, που τους διώξανε; 
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Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι, στη Μικρά Ασία… Κοίτα την τρίτη και τέταρτη 

φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Νομίζω η Σμύρνη είναι. 
Σ: Τι έγινε η Σμύρνη; 
Μ: Ε, την έκαψαν οι Τούρκοι. 
Σ: Για ποιο λόγο; 
Μ: Γιατί ε, οι Έλληνες ήθελαν να προχωρήσουν κι άλλο, αλλά οι Τούρκοι δεν 

ε, τους άφησαν και μετά τους διώξανε. 
Σ: Και ε, αυτό είναι που κάηκε η Σμύρνη, ε; 
Μ: Ναι. Το ολοκαύτωμα. 
Σ: Πότε κάηκε η Σμύρνη; 
Μ: Εε, δεν θυμάμαι. 
Σ: Λοιπόν. Εδώ είναι η πέμπτη φωτογραφία. Είναι από άλλο γεγονός αυτή. 

Έχεις δει άλλη τέτοια φωτογραφία; 
Μ: Ναι. 
Σ: Τι είναι αυτές; 
Μ: Είναι οι… Ηπειρώτισσες που… πάνε στο βουνό, στο βουνό για να… 

βοηθήσουνε τους στρατιώτες. 
Σ: Σε ποιο πόλεμο; 
Μ: Ε, του χίλια… οκτακόσια εικοσιένα. 
Σ: Ποιος πολεμούσανε το εικοσιένα; 
Μ: Το εικοσιένα, τους Τούρκους. Εε… 
Σ: Αυτοί φαίνεται να πολεμάνε τους Τούρκους; Κοίτα τι φοράνε; 
Μ: Α, όχι, όχι, όχι. Τους Ιταλούς όταν πήγαν… οι… Αλβανοί απ’ τα βουνά… 
Σ: Ναι… 
Μ: Για τους Ιταλούς. 
Σ: Πότε έγινε αυτός ο πόλεμος; 
Μ: Το 1940. 
Σ: Εμ κοίτα κι αυτή τη φωτογραφία. Την έκτη φωτογραφία. 
Μ: Πάλι πάνε  για να πολεμήσουν τους Ιταλούς οι Έλληνες. 
Σ: Από πού το κατάλαβες ότι πάνε να πολεμήσουν τους Ιταλούς; 
Μ: Επειδή είναι πάνω στα βουνά. 
Σ: Ναι; 
Μ: Και…  
Σ: Σε ποια βουνά πολεμούσαν τους Ιταλούς; 
Μ: Στα Αλβανικά. 
Σ: Ε…, πήρε μέρος και η Αλβανία σ’ εκείνον τον πόλεμο; 
Μ: Ε… δεν ξέρω. 
Σ: Δεν ξέρεις ; 
Μ: Όχι. Μάλλον όχι. 
Σ: Μάλλον όχι ε; 
Μ: Όχι, όχι δεν πήρε μέρος γιατί…τους άφησε τους Ιταλούς να περάσουν. 
Σ: Τους άφησε τους Ιταλούς να περάσουν, ε; Το χιόνι που έχει κάτω, σου λέει 

τίποτα; 
Μ: Ότι είναι σε μεγάλο υψόμετρο και είναι χειμώνας. 
Σ: Μήπως θυμάσαι κάτι γι’ αυτό το χειμώνα; Πώς τον λέγανε;  
Μ: Όχι. 
Σ: Απ’ τη χρονιά που ήτανε; 
Μ: Α του… 
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Σ: Δεν θυμάσαι για το χειμώνα τίποτα ε; Δεν σου λέει τίποτα. 
Μ: Όχι. 
Σ: Λοιπόν. Τώρα θα δούμε την επόμενη φωτογραφία, την έβδομη. 
Μ: Αυτή είναι όταν γύρισαν οι Έλληνες με τα χαρμόσυνα νέα που μπόρεσαν 

να νικήσουνε τους Ιταλούς. 
Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια νίκη; Με τους Ιταλούς πάνω στα βουνά που  

πολεμούσανε; Των Ελλήνων; 
Μ: Γίνονταν… διάφορες μάχες. Δεν… 
Σ: Καμιά πόλη που πήραμε; 
Μ: Α, πήρανε… τη Βόρεια Ήπειρο εκεί… στην Αλβανία. 
Σ: Πως λέγανε μια πόλη από αυτές που πήρανε; 
Μ: Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο…Κορυτσά. 
Σ: Άρα τις θυμάσαι αυτές τις πόλεις. Μήπως ε…; Από ποιον τις πήραν αυτές 

τις πόλεις; 
Μ: Από… τους Ιταλούς, που είχαν ε… που είχαν κατοχή στην Αλβανία και 

μπόρεσαν… να τις πάρουν. 
Σ: Και τις ελευθερώσανε; 
Μ: Ναι, ναι. 
Σ: Και εδώ είναι η τελευταία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Εδώ… για το… το Μουσολίνι που…  
Σ: Τι κάνει ο Μουσολίνι στην πρώτη ; 
Μ: Φεύγει. 
Σ: Φεύγει; Για διάβασε λίγο τη λεζάντα. 
Μ: Ε ναι, οι Έλληνες τους πλησιάζανε πολύ… 
Σ: Ναι. 
Μ: Και οι Ιταλοί… πήγαιναν πίσω. 
Σ: Και νίκησαν, ποιοι νίκησαν; 
Μ: Οι Έλληνες. 
Σ: Πότε νίκησαν; 
Μ: Ε… το 1941; 
Σ: Και μετά τι έγινε; 
Μ: Μετά… ήρθε… και η Γερμανία.  
Σ: Και ποιος νίκησε μετά; 
Μ: Οι Γερμανοί είχαν πρώτα κατοχή και μετά… μπόρεσαν να ελευθερωθούν. 
Σ: Μπράβο! Όλα τα ξέρεις δε σου αρέσει η ιστορία. Κανένα παιδάκι δεν μου 

απάντησε τόσο καλά! Λοιπόν. Τώρα θα σου ζητήσω… κάτι. Εδώ έχει ένα 
χάρτη Γιαννιτσών. Φέρε την καρέκλα σου εδώ για να σου δείξω τι θα 
κάνουμε. Λοιπόν. Λοιπόν εδώ είναι ο χάρτης των Γιαννιτσών. Να βρούμε 
το σχολείο σου τώρα… Το σχολείο σας πρέπει να είναι κάπου εδώ. Εδώ… 

Μ: Ναι. Εδώ κοντά στον Αϊ Γιώργη. 
Σ: Εδώ είναι το σχολείο σας ας πούμε... Θέλω να μου κάνεις ένα κυκλάκι πού 

περπατάς ας πούμε κάθε μέρα; Να σε βοηθήσω εδώ είναι το σχολείο 
σου…εδώ είναι ο Άι - Γιώργης, εδώ είναι Βενιζέλου, Βενιζέλου, Βενιζέλου, 
που είναι η Βενιζέλου; Μ δε βλέπω, εδώ είναι η Βενιζέλου, εδώ είναι ο 
πεζόδρομος. Θέλω να μου κάνεις ένα κυκλάκι, περίπου που περπατάς 
κάθε μέρα. 

Σ: Ωραία κάτσε να το βρω… 
Μ: Γκόνου Γιώτα εδώ είναι, η πλατεία. 
Σ: Καψαμπέλη, εδώ μένω., και φεύγω από εδώ. Να κάνω κύκλο; 
Μ: Ναι, κάνε ένα κύκλο. 
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Σ: Περπατάω σχεδόν σε αυτούς εδώ τους δρόμους. Καψαμπέλη. 
Μ: Άρα περπατάς όλο αυτό εδώ. Εκεί που περπατάς κάθε μέρα… 
Σ: Εδώ, εδώ … 
Μ: Ναι, ναι…  
Σ: Πεζόδρομο δεν πας καθόλου, ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δε σου αρέσει. Το πρώτο παιδάκι που δεν πάει στον πεζόδρομο! Εμ, έχεις 

προσέξει… εκεί που περπατάς κάθε μέρα, κανένα μνημείο, κανένα δρόμο, 
κανένα άγαλμα… 

Μ: Ναι, έχω δει το ρολόι. 
Σ: Για αυτά τα δύο. 
Μ: Την εποχή που είχαμε κατοχή από τους Τούρκους. 
Σ: Για τον πόλεμο με τους Ιταλούς μας νοιάζει και τη «Μικρασιατική 

Καταστροφή». 
Μ: Α!... 
Σ: Έχεις δει κάτι για αυτούς τους δύο; 
Μ: Δεν πιστεύω, ε όχι. 
Σ: Δεν πιστεύεις ε; Τους δρόμους και τα αγάλματα δεν τα πολυκοιτάς όταν 

περπατάς; 
Μ: Ε, όχι… αλλά είναι… έχω φτάνω σε κάποιο δρόμο που λέγεται 20η 

Οκτωβρίου και μετά πάω στη γειτονιά μου. 
Σ: Έχει σχέση αυτός ο δρόμος με τίποτα; 
Μ: Ναι. 
Σ: Με τι; 
Μ: Με το ΟΧΙ. 
Σ: Με το όχι νομίζεις ε; Λοιπόν είπαμε 20η Οκτωβρίου. Κοίτα τι θα κάνουμε 

τώρα. Εδώ έχω έναν κατάλογο με όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. Θέλω να 
τις διαβάσεις έτσι στα πεταχτά. Κι άμα βρεις κάποια, η οποία να ‘χει σχέση 
με την «Μικρασιατική Καταστροφή», δηλαδή από κάποια περιοχή, η οποία 
να ήταν εκεί, κάποια ημερομηνία, κάποιο άνθρωπο, ο οποίος να είχε 
σχέση, και με τον πόλεμο με τους Ιταλούς. Αλλά μόνο με αυτούς τους δύο. 
Εντάξει;  

Μ: Ναι. 
Σ: Απλά να μου το λες. Μην… κάθεσαι και σκέφτεσαι, και σκέφτεσαι και 

σκέφτεσαι γιατί είναι και πάρα πολλά… οι σελίδες. 
Μ: Αυτό Άγιοι Σαράντα. 
Σ: Με τους Ιταλούς ε; Το είπαμε πριν. 
Μ: Ε αυτό. 
Σ: Αγνώστου Στρατιώτη.  Με τους Ιταλούς; 
Μ: Ναι. Εε και για… 
Σ: Και για τη «Μικρασιατική Καταστροφή». 
Μ: Απόδημου Ελληνισμού. 
Σ: Με ποια απ’ τα δύο; 
Μ: Ορίστε; 
Σ: Με ποια από τα δύο γεγονότα; 
Μ: Ε με τη καταστροφή της Σμύρνης. 
Σ: Απόδημος τι σημαίνει; 
Μ: Ε ότι πάω…πάω κάπου αλλού. Βόσπορου. 
Σ: Με ποιο από τα δύο; 
Μ: Με τη Σμύρνη. 
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Σ: Ναι… Τι ήταν ο Βόσπορος; Ξέρεις; 
Μ: Ε… θάλασσα… 
Σ: Εκεί πάνω ε; 
Μ: Ναι (…)  
Σ: Ναι, έχει σχέση με τη; 
Μ: Με τη μικρασιατκή καταστροφή. 
Σ: Τίποτα άλλο με τη Μικρά Ασία; 
Μ: Ναι. Γενικά.  
Σ: Λοιπόν, τι άλλου βρήκες τίποτα άλλο; 
Μ: Εε, ναι Δαίδαλου. Γιατί ήτανε κοντά στη Μικρά Ασία. 
Σ: Τι ήτανε Δαίδαλου; 
Μ: Ήτανε…παλιά είχε τέτοιο πως το λένε…μπορείς να πετάξεις. 
Σ: Ναι. 
Μ: Διάδοχος Κωνσταντίνου. 
Σ: Ποιος ήταν αυτός; 
Μ: Ήτανε θα γινόταν βασιλιάς άμα γινόταν κάτι με τον πατέρα του, κι ήτανε 

κοντά  στη Μικρά Ασία. 
Σ: Μικρασιάτης ήταν ή έλληνας εδώ; 
Μ: Ε,… νομίζω έλληνας από τη Σπάρτη; Δεν ξέρω. 
Σ: Είχε σχέση με τη Σμύρνη; Με την καταστροφή ε; 
Μ: Όχι, όχι 
Σ: Δεν το βάζουμε ε; 
Μ: Όχι. Ο Διγενής. 
Σ: Τι ήταν αυτός; Με ποιους είχε σχέση; 
Μ: Ε, αυτός ε, με τους Ακρίτες. 
Σ: Πού ήταν οι Ακρίτες; 
Μ: Ε, στην άκρη των συνόρων εκεί στην Μικρά Ασία και φύλαγαν τα σύνορα. 
Σ: Ήταν όταν έγινε η Σμύρνη, η καταστροφή;  
Μ: Όχι. Πιο πριν. 
Σ: Πιο πριν. 
Μ: Όχι, δεν ήταν μύθος που λέγανε οι Έλληνες για το Διγενή. 
Σ: Άρα τον βάζουμε στη Σμύρνη; 
Μ: Ε, μου μου. Ελλήσποντο, Ελλήσποντο 
Σ: Ναι… 
Μ: Εύξεινου Πόντου 
Σ: Τι ήταν Ελλήσποντου και Εύξεινος Πόντος, ξέρεις; 
Μ: Ήταν θάλασσα…Ο Εύξεινος Πόντος είναι πάνω εκεί, η Τραπεζούντα, που 

ήταν παλιά και ζούσαν οι Πόντιοι και…  
Σ: Κι ο Ελλήσποντος; 
Μ: Ήταν οι Έλληνες που ήταν εκεί και είχα μια θάλασσα.  
Σ: Άρα ήταν μια περιοχή εκεί πέρα στη Μικρά Ασία, εκεί που τους διώξανε; 
Μ: Ναι. (…) Ίκαρου. 
Σ: Τι ήταν ο Ίκαρος; 
Μ: Ήταν γιος του Δαίδαλου είχε πετάξει κι αυτός κοντά στο Ιόνιο πέλαγος, 

κοντά στην Ασία, αλλά είχε…. Ήτανε… 
Σ: Ήτανε; 
Μ: Πριν γίνει η καταστροφή. 
Σ: Πριν ε; 
Μ: Πολύ. 
Σ: Να το βάλουμε μέσα; 
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Μ: Είναι μυθολογία. 
Σ: Ναι. 
Μ: Δεν ξέρω. Καππαδοκία, κάτι μου θυμίζει είναι κοντά στον Πόντο. 
Σ: Το βάζουμε κι αυτό. 
Μ: Κορυτσάς. 
Σ: Τι ήταν η Κορυτσά 
Μ: Ήταν μια πόλη στην Αλβανία που ελευθέρωσε η Ελλάδα. 
Σ: Πού ήταν αυτή η πόλη; 
Μ: Στην Αλβανία 
Σ: Ναι. 
Μ: Στην Βόρεια Ήπειρο. 
Σ: Και; 
Μ: Και την ελευθέρωσε η Ελλάδα όταν πολέμησε τους Ιταλούς. 
Σ: Και τι άλλο; 
Μ: Ε δε ξέρω. Αυτό. 
Σ: Αυτό ναι. Εννοώ ποια άλλη οδό έχεις βρει. 
Μ: Μικράς Ασίας. 
Σ: Ναι… Άλλη οδό; 
Μ: Δεν βρήκα απ’ αυτό. Σάμου. 
Σ: Τι είναι η Σάμου; 
Μ: Η Σάμος… Είναι ένα νησί, όχι, όχι μπερδεύτηκα. 
Σ: Άρα δεν τη βάζουμε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Άλλη οδό; 
Μ: Τραπεζούντος. 
Σ: Τι είναι η Τραπεζούντα; 
Μ: Τραπεζούντος είναι εκεί που ζούσανε οι Πόντιοι. 
Σ:  (…) 
Μ: Νομίζω κάτσε να δω μου θυμίζει… 
Σ: Νομίζεις ε; (…) Αυτά; 
Μ: Αυτά. 
Σ: Μπράβο. Εσύ από πού έχεις ακούσει αυτά τα γεγονότα; Τα έχεις 

ακούσει… απ’ το σχολείο; 
Μ: Απ’ την Ιστορία που κάνουμε, κι από το σχολείο γενικά. 
Σ: Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» από πού έχεις ακούσει; 
Μ: Από το σχολείο. 
Σ: Δεν έχεις ακούσει από πουθενά αλλού.; 
Μ: Έχω ακούσει και από κάποιους άλλους.  
Σ: Τι ήταν αυτοί; 
Μ: Ήτανε κάποιοι γέροντες στη γειτονιά μου παλιά. Μ που ήταν οι γονείς τους 

από εκεί, και ήταν και μια γιαγιά που ζούσε εκεί πέρα. 
Σ: Και τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι; 
Μ: Λέγανε, ήταν πολύ ωραία εκεί, ζούσαν πολύ καλά, μετά όμως όταν ήρθαν 

οι Τούρκοι και κάψανε την Σμύρνη κι αυτά που είχε εκεί, η ζωή τους έγινε 
μαρτύριο, μετά όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, όλοι τους κορόιδευαν 
επειδή ήταν πρόσφυγες και… 

Σ: Δεν σου είπαν δηλαδή γιατί ήρθαν, για ποιο λόγο έγινε αυτό που έγινε, για 
ποιο λόγο τους διώξανε και τα λοιπά;  

Μ: Ναι. Επειδή οι Έλληνες ήθελαν να πάνε κι άλλο, κι άλλο… 
Σ: Πιο  μέσα ε; 
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Μ: Ναι, πιο  μέσα. Στην Τουρκία. Και μετά οι Τούρκοι κήρυξαν πόλεμο και 
τους νίκησαν τους διώξανε από εκεί. 

Σ: Δηλαδή για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» μόνο από το σχολείο και τους 
γειτόνους; 

Μ: Ναι. 
Σ: Δεν έχεις ακούσει από την τηλεόραση τίποτα και τα λοιπά. 
Μ: Ε έχει κάποιους οδούς που έχω ακούσει Ν. Σμύρνη και τα λοιπά που ζουν 

άνθρωποι πρόγονοι από εκείνους που ζούσαν στη Σμύρνη και για αυτό το 
ονομάσανε από αυτό Νέα Σμύρνη. 

Σ: Από αυτό. Και για τον πόλεμο με τους Ιταλούς από πού έχεις ακούσει; 
Μ: Απ’ το σχολείο. 
Σ: Γενικά απ’ το σχολείο ακούς; 
Μ: Ναι. 
Σ: Κανένα βιβλίο έχεις διαβάσει; 
Μ: Έ όχι σχετικά με τον πόλεμο με τους Ιταλούς, όχι. 
Σ: Ούτε για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» τίποτα; 
Μ: Όχι. Νομίζω…Έχω ακουστά το «Μέσα στις φλόγες», που μιλούσε για τη 

Σμύρνη, νομίζω… 
Σ: Ναι. Τι έγινε; Τι έλεγε αυτό το βιβλίο; 
Μ: Το έχω ακουστά, δεν… 
Σ: Δεν το έχεις διαβάσει ε; 
Μ: …δεν το έχω διαβάσει 
Σ: Στη δημοτική βιβλιοθήκη πηγαίνεις καθόλου; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δεν πηγαίνεις. Σε κανένα σύλλογο για χορούς και τα λοιπά; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι. 
Μ: Μόνο αυτό έχω ακουστά. 

 
Συνέντευξη τέταρτη 

Σ: Λοιπόν αυτή η έρευνα θέλει να δει τι πιστεύουν τα παιδιά για την ιστορία.  
Μ: Τίποτα. 
Σ: Τίποτα ε; 
Μ: Εε εντάξει έτυχε, γιατί ούτε μια βδομάδα δεν έκατσα εγώ, πήγα, γεννήθηκα 

εκεί και ήρθα κατευθείαν εδώ.  
Σ: Άρα δεν έκατσες πολύ εκεί εε; 
Μ: Όχι αλλά πηγαίνω τα καλοκαίρια και μου λένε  οι παππούδες μου. 
Σ: Σου λένε. 
Μ: Ότι ξέρουν μου το λένε. 
Σ: Εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία, για να σε διευκολύνω αυτή η φωτογραφία 

είναι τραβηγμένη στη Μικρά Ασία και αυτοί εδώ είναι Έλληνες και κοίτα 
έχουν ελληνικές σημαίες και παρελαύνουν. Μήπως θυμάσαι από την 
ιστορία, που κάνατε, κάποιο γεγονός για το οποίο να είναι χαρούμενοι 
αυτοί οι άνθρωποι και να παρελαύνουν. 

Μ:  (…) 
Σ: Δε θυμάσαι από την ιστορία εε; 
Μ: Όχι δε μου λένε τόσο παλιά. 
Σ: Όχι για τους παππούδες σου, εδώ πέρα από την ιστορία που κάνατε. 
Μ: Μικρά Ασία; 
Σ: Δεν πολυπροσέχεις στην ιστορία εε; Είναι από τα μαθήματα τα οποία… 
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Μ: Είναι. 
Σ: Θυμάσαι για τους Έλληνες εκεί; 
Μ: Πού; 
Σ: Στη Μικρά Ασία. 
Μ: Μικρά Ασία; Ναι. 
Σ: Τι ξέρεις για αυτούς; Τι έχεις ακούσει; Ότι έχεις ακούσει Δεν πειράζει δεν 

παίρνεις βαθμό από αυτό, μην ανησυχείς. 
Μ: Δεν μπορώ. 
Σ: Αλλά θυμάσαι ότι έχει εκεί. Μείνανε εκεί; Τι έγινε με αυτούς; 
Μ: Πέρασαν τα χρόνια και μετά τους έδιωξαν οι Τούρκοι. 
Σ: Αυτή εδώ η φωτογραφία τι είναι; Τι βλέπεις εδώ; Είναι λίγο θολή, γιατί είναι 

παλιά. Να εδώ έχει κόσμο. 
Μ: Εδώ έχει ένα καράβι. 
Σ: Και κουβαλάν τα πράγματα τους. 
Μ: Ναι ναι είναι σε ένα λιμάνι με τα πράγματα. 
Σ: Ποιοι μπορεί να είναι; Θα μπορούσαν να είναι οι Έλληνες της Μικράς 

Ασίας; 
Μ: Για την ακρίβεια, ναι μάλλον, αυτοί θα πρέπει να είναι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι πως έφυγαν; Για ποιον λόγο;  
Μ: Δεν ξέρω τίποτα. 
Σ: Δεν θυμάσαι κάποιο γεγονός, για κανέναν πόλεμο, για καμιά συνθήκη για 

κάποιο σεισμό ίσως; Για να δούμε την τρίτη και την τέταρτη φωτογραφία 
που είναι παρόμοιες. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Ένα τραίνο. 
Σ: Δεν είναι τραίνο. Όλα τα παιδάκια τραίνο το λέτε γιατί; 
Μ: Επειδή φαίνονται μαυρίλες από πάνω. 
Σ: Για αυτό εε; 
Μ: Και αυτό φαίνεται σα βαγόνι. Ενώ είναι σπίτια; 
Σ: Σπίτια, τι κάνουν αυτά τα σπίτια; 
Μ: Καίγονται. 
Σ: Κοίτα και εδώ πέρα φαίνεται. Να και ένα πλοίο που φεύγει. Μήπως 

θυμάσαι κάποια πόλη που καταστράφηκε, κάηκε στη Μικρά Ασία; 
Μ: Κοντά όμως όχι μέσα. 
Σ: Εεε τι εννοείς όταν λες εσύ Μικρά Ασία; Τι σου έρχεται στο μυαλό; Καμιά 

πόλη, περιοχή, τι πιστεύεις ότι είναι; 
Μ: Εγώ θυμάμαι ένα…που είχε πάρει κάποια πόλη φωτιά, αλλά δε θυμάμαι 

πως τι λένε τώρα. 
Σ: Πως είχε πάρει εκείνη η πόλη φωτιά; Δε θυμάσαι εε; Είχε καμιά σχέση με 

εκείνους που φύγανε; 
Μ: Δε ξέρω πρέπει να μπήκαν εκεί οι Τούρκοι νομίζω, και τους έκαψαν τα 

σπίτια τους νομίζω. 
Σ: Αυτό το θυμάσαι ή απλά το υποθέτεις; 
Μ: Το υποθέτω. 
Σ: Τι σε κάνει να το πιστεύεις; 
Μ: Ποιος άλλος θα έβαζε φωτιά άλλος; 
Σ: Άρα η Μικρά Ασία είναι κάπου στην Τουρκία σήμερα εε;  
Μ: Κοντά πάντως όχι. 
Σ: Άρα εσύ πιστεύεις ότι τους διώξανε και κάψανε μια πόλη. Ποια πόλη; 

Έχεις ακούσει πουθενά για κάποια πόλη που καταστράφηκε που έκαψαν 
οι Τούρκοι;  
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Μ:  (…)  
Σ: Δεν έχεις ακούσει εε;  Τώρα θα δούμε για κάποιο άλλο γεγονός.  
Μ: Πάλι στη Μικρά Ασία; 
Σ: Όχι τώρα ήρθαμε εδώ, στην Ελλάδα, ε και κοντά. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Κάτι ανθρώπους να κουβαλάνε τα πράγματα τους. 
Σ: Πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι; 
Μ: Σε μια πόλη; 
Σ: Τι έχει εδώ πάνω; 
Μ: Ένα κάστρο; 
Σ: Δεν είναι κάστρο. Να κοίτα εδώ έχει φαντάρους. 
Μ: Στρατόπεδο είναι; 
Σ: Να κοίτα έχει εκρήξεις πάνω. Έχει φαντάρους έχει τα όπλα τους. 
Μ: Στο πόλεμο πάνε. 
Σ: Δεν έχεις δει άλλη τέτοια φωτογραφία; Με γυναίκες να κουβαλάνε 

πράγματα. Δε σου θυμίζει κάτι εε; 
Μ: Άμα ήταν πιο μεγάλη φωτογραφία ίσως. Έτσι όπως το δείχνει! 
Σ: Ε τι να κάνουμε, ο ζωγράφος. Δε σου λέει κάτι εε; Δεν έχεις δει ξανά 

γυναίκες να κουβαλάνε. 
Μ: Ναι στα παλιά τα χρόνια ίσως. 
Σ: Ναι αλλά εδώ έχει κόσμο να πολεμάει κοίτα. 
Μ: Δε μου λέει τίποτα. 
Σ: Για να δούμε και αυτήν την εικόνα την 6. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Κάτι στρατιώτες να πηγαίνουν κάποιους να πολεμήσουν. 
Σ: Και τι έχει κάτω; 
Μ: Χιόνι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο είχε βουνό, ήταν πάνω στο βουνό, είχε 

χιόνια: 
Μ: Δε θυμάμαι πως τον λένε. Τους είχα ακούσει όλους. 
Σ: Ποιους πολεμούσαν τότε πάνω στο βουνό με τα χιόνια; 
Μ: Τώρα θα σας γελάσω. 
Σ: Δεν έχεις ακούσει για κανέναν πόλεμο που… 
Μ: Έχω ακούσει αλλά δε θυμάμαι με ποιους ήτανε, που από το κρύο τους 

είχαν κόψει τα πόδια και κάτι τέτοιο. 
Σ: Σε ποια γιορτή το είχες ακούσει αυτό; 
Μ: 28 δε θυμάμαι. 
Σ: Ποιου μήνα; 
Μ: Οκτωβρίου. 
Σ: Και δε θυμάσαι ποιους πολεμούσαν τότε; 
Μ: Τους Ιταλούς: 
Σ: Είσαι από τα λίγα παιδάκια, που δε μου λένε τους Τούρκους! Είσαι! Για 

ποιο λόγο δε μου είπες τους Τούρκους; 
Μ: Εγώ μπερδεύτηκα με τις 25 τώρα. 
Σ: Ναι εντάξει, αυτό που μου είπες τους Ιταλούς είναι σωστό. Απλά τα 

περισσότερα παιδάκια λένε τους Τούρκους γιατί οι γυναίκες εδώ φοράνε 
παραδοσιακές φορεσιές για αυτό. Κατάλαβες; Ε και πως έγινε εκείνος εκεί 
ο πόλεμος με τους Ιταλούς θυμάσαι; Για ποιο λόγο ξεκίνησε; 

Μ: Δε ξέρω. 
Σ: Δεν έχουν μια ιστοριούλα, που τη λένε την εικοστή ογδόη Οκτωβρίου με 

κάποια φράση που είπε κάποιος; 
Μ: Το «όχι» που είχαν πει; 
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Σ: Και για ποιο λόγο το είχε πει το όχι; 
Μ: Τους είπε να δώσουν την πατρίδα τους και αυτός είχε πει όχι. 
Σ: Και ποιος το είχε πει το όχι; Θυμάσαι; 
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Δεν πειράζει αν δε το θυμάσαι, δε βάζουμε βαθμό. Και που έγινε εκείνος 

εκεί ο πόλεμος. Να είπαμε εδώ έχει βουνά, χιόνι. Σε ποια βουνά είχε γίνει; 
Μ: Στην Πίνδο ή όχι; 
Σ: Σε ποια σύνορα είναι η Πίνδος; 
Μ: Με την Αλβανία. 
Σ: Είχαν πάρει μέρος και οι Αλβανοί τότε; Δε θυμάσαι ε; Είχαν μείνει 

ουδέτεροι; 
Μ: Είχε γίνει πόλεμος για την Αλβανία, αλλά δε θυμάμαι με ποιους είχε γίνει. 

Ποιος είχε κατακτήσει την Κορυτσά. Οι Ιταλοί ή οι Έλληνες. 
Σ: Αυτό που το άκουσες για την Κορυτσά; 
Μ: Στην ιστορία πάλι, που ήτανε η Ελλάδα και μια άλλη χώρα και 

προσπαθούσανε να διεκδικήσουνε την Κορυτσά και την πήρε η Ελλάδα 
και μετά την έδωσε στην Αλβανία. 

Σ: Την έχεις δει πουθενά αυτή την εικόνα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Θα μπορούσε να ήταν αυτή η Κορυτσά; 
Μ: Όταν την κατακτούσαν οι Έλληνες ναι. 
Σ: Θα μπορούσε να ήταν από τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 
Μ: Τσου. 
Σ: Εσύ δηλαδή από την Κορυτσά έχεις ακούσει μόνο από το σχολείο, δεν 

έχεις ακούσει από το σπίτι τίποτα; 
Μ: Όχι πολλά. Εντάξει και εγώ από την Κορυτσά είμαι για αυτό. 
Σ: Α! Για αυτό. Και δεν έχεις ακούσει ιστορίες από τότε από τον πόλεμο. Δε 

σου έχουνε πει; 
Μ: Και έχω και το σόι εκεί που πολεμούσε. 
Σ: Ποιους πολεμούσε; 
Μ: Ο προπροπαππούς μου και η προπρογιαγιά μου είχε χορέψει το χορό του 

Ζαλογγου. Ο προπάππους μου, δε θυμάμαι ποιος ήτανε, ο προπάππους 
μου είχε πολεμήσει στα Ιωάννινα. 

Σ: Ποιους είχε πολεμήσει στα Ιωάννινα; 
Μ: Τώρα να σου πω δε θυμάμαι. Με τους Έλληνες ήταν πάντως. 
Σ: Με τους Έλληνες ήταν ε; Δηλαδή όταν λέτε ιστορίες εσύ στο σπίτι σας δε 

λέτε ποιους και πότε, λέτε τι κάνανε μόνο; 
Μ: Μμμμ. 
Σ: Και πότε έγινε αυτός ο πόλεμος; Έγινε πριν από πενήντα, εκατό, διακόσια 

χρόνια; Πότε; 
Μ: Πάντως πριν το 1900. 
Σ: Πριν το 1900 ήτανε; Ας πούμε η γιαγιά σου δεν ήταν εκεί;  

Μ:  (…) 

Σ: Με το χορό του Ζαλόγγου τι έγινε, θυμάσαι; 
Μ: Κρατούσανε οι γυναίκες τα παιδιά στην αγκαλιά τους, χορεύανε ένα 

τραγούδι και πέφτανε μια-μια, και όχι πρώτα ρίχνανε πρώτα τα μωρά και 
μετά έπεφταν αυτές; 

Σ: Για ποιο λόγο πέφτανε; 
Μ: Για να γλιτώσουν τα μωρά τους. 
Σ: Από πού; Από ποιον; 
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Μ: Από τους Τούρκους για να μην τα σκοτώσουν. 
Σ: Ε και τα σκότωναν αυτές; 
Μ: Γιατί ζούσαν μαζί με αυτά, για να γλιτώσουν και οι δύο. 
Σ: Από ποιόν; 
Μ: Από τους Ιταλούς; 
Σ: Λοιπόν. Δηλαδή στον πόλεμο με τους Ιταλούς η Αλβανία δεν είχε πάρει 

μέρος αλλά οι Έλληνες είχαν πάρει την Κορυτσά και μετά ήρθαν οι Ιταλοί 
και την πήραν ή οι άλλοι, ποιοι είχαν πάει και την είχαν πάρει μετά; 

Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι στον πόλεμο με τους Ιταλούς ποιοι είχαν νικήσει; 
Μ: Οι Ιταλοί; 
Σ: Πότε έγινε εκείνος εκεί ο πόλεμος με τους Ιταλούς; Εικοστή ογδόη 

Οκτωβρίου ποιας χρονιάς; 
Μ: Του 1821; 
Σ: Δε θυμάσαι; Είσαι σίγουρος το 1821; 
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Για να δούμε και αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Τι είναι αυτό; 
Σ: Αυτός είναι ο στρατιώτης. Και κοίτα τι γράφει από κάτω. 
Μ: «Μουσολίνι: βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παραπέρα». 
Σ: Και τι τραβάει; 
Μ: Κουπί. 
Σ: Κουπί είναι αυτό τι γράφει επάνω; 
Μ: Ιταλία.  
Σ: Μήπως είναι χάρτης; 
Μ: Ναι. 
Σ: Άρα ποιος νίκησε σε αυτόν τον πόλεμο, σου λέει τίποτα; 
Μ: Οι Έλληνες. 
Σ: Για ποιο λόγο; 
Μ: Γιατί οι Ιταλοί τραβάν την Ιταλία. 
Σ: Και αυτός ο Μουσολίνι ποιος είναι; 
Μ: Ένας της Ιταλίας. Ο αρχηγός τους; Δε θυμάμαι τώρα. 
Σ: Δε θυμάσαι ε; Και τι άλλο ήθελα να πω. Για την Κορυτσά, που έλεγες που 

πρώτα την πήρανε οι Έλληνες και μετά δε θυμάμαι ποιοι άλλοι είπες. Για 
ποιο λόγο την πήρανε δε θυμάσαι; 

Μ: Δε θυμάμαι για ποιο λόγο την πήρανε. Πάντως εγώ θυμάμαι ότι την 
Κορυτσά την πήρανε οι Έλληνες και μετά τη δώσανε στην Αλβανία. 
Επειδή εκεί η νότια Αλβανία, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο και Κορυτσά, 
ήτανε πρώτα Ελληνικά και μετά τα έδωσε η Ελλάδα στην Αλβανία. Δε 
θυμάμαι γιατί όμως ε; 

Σ: Δε θυμάσαι γιατί ε; Και τώρα εσύ θυμάσαι για τον πόλεμο με τους Ιταλούς 
και για τον άλλον τον πόλεμο. Κοίτα να δεις τι θα κάνουμε. Εδώ σου έχω 
έναν χάρτη των Γιαννιτσών,  

Μ: Ναι 
Σ: Περίμενε να τον βγάλω λίγο. Εντάξει. Λοιπόν κοίτα κάτσε να βρούμε εδώ 

πέρα που είμαστε. Εδώ είναι το σχολείο σου. Το βλέπεις; 
Μ: Εδώ μένω εγώ. 
Σ: Θέλω να μου κάνεις ένα κυκλάκι τριγύρω εδώ πέρα, που κινείσαι κάθε 

μέρα. Που πας και παίζεις. Ένα μεγάλο κυκλάκι στις περιοχές όπου 
πηγαίνεις. 
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Μ: Να σας λέω εγώ και να γράφεται εσείς; 
Σ: Κάνε ένα κυκλάκι εδώ ας πούμε, ένα κυκλάκι στην πλατεία, ένα κυκλάκι 

στο πεζόδρομο. 
Μ: Στις περιοχές όπου πηγαίνω δηλαδή. 
Σ: Ναι. 
Μ: Μμμ. Τώρα εγώ κάθομαι εδώ ή πιο κάτω Στράντζης; Εδώ είμαι εγώ. Εδώ 

είμαι εγώ. 
Σ: Εδώ πρέπει να είναι η πλατεία Γκόνου Γιώτα. Να τη. Να τη εδώ είναι η 

πλατεία λάθος έκανα. 
Μ: Παπαφλέσσα που είναι αυτό;  
Σ: Είναι στο Τ.Ε.Β.Ε.. Αυτό είναι κοντά στο πρώτο γυμνάσιο. Στο Ο.Α.Ε.Δ. 

κάτω. 
Μ: Ναι, ναι. 
Σ: Εδώ είναι η Γκόνου Γιώτα. 
Μ: Στο πεζόδρομο; Πού είναι ο πεζόδρομος; 
Σ: Βενιζέλου εδώ πέρα κάπου είναι. Εδώ. Εδώ πρέπει να είναι ο 

πεζόδρομος. 
Μ: Ωραία το θέλω όλο. 
Σ: Εδώ. Λοιπόν όταν περπατάς σε αυτούς τους δρόμους, έχεις προσέξει 

κανένα δρόμο, κανένα άγαλμα, καμιά πλατεία, κανένα μνημείο, το οποίο 
να αναφέρεται σε αυτόν τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 

Μ: Το μαύρο άγαλμα.  
Σ: Αναφέρεται εκεί; Έχεις προσέξει ή δεν έχεις προσέξει πολύ; 
Μ: Εντάξει το έχω δει το άγαλμα. Στο ’21 πρέπει να πολέμησε το άγαλμα. 
Σ: Αλλά δεν  έχεις προσέξει από που είναι, έτσι; 
Μ: Ποιανού ή από πού; 
Σ: Σε ποια περίοδο αναφέρεται ας πούμε; Πολέμησαν ας πούμε με τους 

Ιταλούς, πολέμησαν με τους Τούρκους, με τους Βούλγαρους; Με ποιους 
πολέμησαν; 

Μ: Ε, εντάξει τους μπερδεύω τους πολέμους. 
Σ: Ώστε δεν είσαι σίγουρος ε; 
Το ’21 πρέπει να πολέμησε. 
Σ: Άρα δεν είναι με τους Ιταλούς; 
Μ: Τσου. 
Σ: Για τους Μικρασιάτες και για τους πόντιους, δεν έχεις προσέξει τίποτα; 

Κανένα δρόμο;(…) Όχι ε; Ούτε και για τον πόλεμο με τους Ιταλούς έχεις 
προσέξει κανένα δρόμο; Γενικά δε τους πολυπροσέχεις. Δε ρωτάς τι είναι; 

Μ: Όχι δεν πολυρωτάω. 
Σ: Δεν σ’ αρέσει πολύ να ρωτάς; 
Μ: Όχι. 
Σ: Λοιπόν κοίτα τι θα κάνουμε. Θες να διαβάσεις εδώ μια-μια τις οδούς. Μη 

δίνεις πολύ σημασία… 
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Δεν ξέρεις ε; Αυτές είναι οι οδοί των Γιαννιτσών. Άμα βρεις καμία που να 

αναφέρεται σε εκείνο τον πόλεμο με τους Ιταλούς ή τον άλλο που είπες με 
τους Αλβανούς… 

Μ: Ωχ τώρα! 
Σ: Θες να σου διαβάσω εγώ; 
Μ: Όχι μπορώ να τις διαβάσω, άλλα δεν ξέρω ποιοι είναι τώρα. 
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Σ: Ότι ξέρεις, δεν πειράζει. Κάτσε να συμπληρώσουμε το όνομα σου από 
πίσω γιατί συμπλήρωσαν και άλλα παιδάκια χάρτες. Συγγνώμη.Μη δίνεις 
πολύ χρόνο, γιατί έχει πολλές σελίδες. 

Μ: Πολλές τώρα! 
Σ: Το αγ. σημαίνει άγιος, το αφοί σημαίνει αδελφοί. 
Μ: Ναι το ξέρω. Απόστολος σημαίνει αυτό; 
Σ: Αθανάσιος Διάκος.  
Μ: Ο Διάκος είναι αυτός που τον σουβλίσανε, αυτό είναι; 
Σ: Ναι αλλά από ποιο πόλεμο είναι αυτός; (…) Είναι τους Ιταλούς ή με τους 

Αλβανούς; Μπορεί να είναι και από άλλους πολέμους. Από τους Τούρκους 
από τους Βούλγαρους από… 

Μ: Δεν είμαι σίγουρος όχι. 
Σ: Άμα δεν είσαι σίγουρος καταρχήν μην κάθεσαι, γιατί είναι πάρα πολλές 

οδοί και άμα πιστεύεις ότι είναι από κάποιον άλλο πόλεμο, μην το λες. 
Μ: Παπανδρέου; (…) τώρα προσπαθώ να θυμηθώ για ποιον κάναμε γιορτή. 
Σ: Άμα δεν είσαι σίγουρος δεν πειράζει. 
Μ: Του Γκόνου Γιώτα. 
Σ: Του Γκόνου Γιώτα, το βάζουμε στους Ιταλούς ε; 
Μ: Το κάναμε στην ιστορία αλλά αυτός πρέπει να είναι μετά το ’21. 
Σ: Ποιος; Όταν λες ’21, τι εννοείς; Το 1721; Το… 
Μ: Το 1821. 
Σ: Και ο πόλεμος που λες ότι έγινε με την Αλβανία που κάνανε οι Έλληνες 

έγινε πριν ή μετά; 
Μ: Μετά. 
Σ: Όταν λες μετά, τι εννοείς; Πριν το 1900 ή μετά;(…) Δηλαδή πριν από 100 

χρόνια, πριν από 50… 
Μ: Πριν το 1900, γιατί πριν το 1900 (…) 
Σ: Εντάξει πριν το 1900. 
Μ: Ή το 1900 δε θυμάμαι. 
Σ: Καλά. ΓΙα αυτόν τον πόλεμο με την Αλβανία το λέει το βιβλίο σας το έχεις 

ακούσει ή όχι; 
Μ: Έλεγε κάτι αλλά πέρασε καιρός, δηλαδή από ότι θυμάμαι το κάναμε στην 

αρχή περίπου δεν το κάναμε τώρα προς το τέλος. 
Σ: Δεν το κάνατε τώρα ε; 
Μ: Κολοκοτρώνη.  
Σ: Αυτός είναι που; 
Μ: Από τους Ιταλούς. 
Σ: Μετά; 
Μ: Κορυτσάς! 
Σ: Τη βρήκαμε ε; 
Μ: Πού είναι αυτό; Δεν την έχω δει! 
Σ: Θες να τη βρούμε στο χάρτη; 
Μ: Πού είναι αυτό; 
Σ: Κορυτσά, Κορυτσά… Κοραή, Κοσμίδη, Κουγιουμτζίδη….. Δεν την έχει. 

Ψάξε και θα τη βρω εγώ. Καλά; 
Μ: Πόσα ονόματα έχει εδώ και δε θυμάμαι τίποτα. 
Σ: Ότι θυμάσαι και είσαι σίγουρος. 
Μ: Έχει δύο εδώ αλλά δεν είμαι σίγουρος. 
Σ: Όχι θα μου πεις μόνο αν είσαι σίγουρος. 
Μ: Παύλου Μελά. Μπα όχι. Παπαφλέσσας είναι το’21. Βρήκα. 
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Σ: Ποιο; 
Μ: Το Παπαφλέσσας. 
Σ: Άλλο; 
Μ:  Καρναβά αυτή. Τζαβέλλα. Τζαβέλλα λένε το θείο μου. Το θείο του 

παππού μου. 
Σ: Θες να το βάλουμε μέσα; 
Μ: Όχι, έχει παίξει και στα έργα τα παλιά. 
Σ: Αλήθεια τέτοια έργα βλέπεις; 
Μ: Ναι. 
Σ: Θα πούμε σε λίγο για τα έργα. 
Μ: Δε βρίσκω άλλο. 
Σ: Δεν βρίσκεις άλλο ε; Εσύ από τον πόλεμο με τους Ιταλούς από πού έχει 

ακούσει; 
Μ: Από τις γιορτές, ο αδερφός μου, μου τα λέει. 
Σ: Ο αδερφός σου δηλαδή πως τα λέει; Δηλαδή έχει κανένα παππού, κανένα 

γνωστό που του τα λέει; 
Μ: Έχει κάνει αυτός εκεί στο λύκειο και σε αυτά που έχει τελειώσει. 
Σ: Και τι σου λέει δηλαδή; 
Μ: Για τους πολέμους που γινόντουσαν παλιά. 
Σ: Τι σου λέει γιατί έγινε ο πόλεμος, ποιος νίκησε, για ποίο λόγο έγινε; 
Μ: Δε θυμάμαι έχει καιρό που μου τα έχει πει. 
Σ: Έχει καιρό που σου τα έχει πει ε; 
Μ: Ναι έχει καιρό,  28η Οκτωβρίου μου τα λέει τις ημέρες, όπου γίνονται. Είναι 

25η Μαρτίου θα μου πει εκείνη την ημέρα γιατί είναι 25η Μαρτίου.’ 
Σ: Επειδή ρωτάς; 
Μ: Εγώ ρωτάω. Τι γιορτάζουμε εδώ τι εκεί. 
Σ: Και για τον πόλεμο στην Αλβανία μόνο στο σχολείο έχετε κάνει και η γιαγιά 

σου που σου έλεγε; 
Μ: Και ο πατέρας μου, μου λέει. 
Σ: Τι σου λέει δηλαδή; Καμιά ιστορία σου έχει πει έτσι σαν παραμύθι; 
Μ: Εντάξει έτσι ιστορίες και παραμύθια μου έχει πει. 
Σ: Εννοώ για τους πολέμους που είπαμε τώρα. 
Μ: Ναι μου έχει πει. 
Σ: Τι σου έχει πει για αυτούς; 
Μ: Ποιος κέρδισε, πως ξεκίνησε τι γινόταν εκεί. Και κάτι άλλο μου έχει πει, να 

σου πω και κάτι άλλο για την Κορυτσά την είχαν κατακτήσει, όχι δεν ήτανε 
οι Έλληνες τότε, εκεί ζούσανε Έλληνες, την είχαν κατακτήσει οι Ιταλοί, οι 
Τούρκοι, δε θυμάμαι ποιοι ήτανε τότε. Και είχαν πάρει και τις εκκλησίες και 
όποιος περνούσε από την εκκλησία μπροστά και έκανε το σταυρό του τον 
σκοτώνανε. Και μετά δε θυμάμαι, κάτι τέτοια. 

Σ: Αυτά σου τα έχουν πει οι γονείς σου ε; 
Μ: Όχι αυτά μου τα έχουν κάνει και σε μαθήματα, δε θυμάμαι που, αλλά και οι 

γονείς μου, μου το έχουνε πει. Τη πήραν μετά την Κορυτσά η Ελλάδα και 
τα άλλα μέρη, Αργυρόκαστρο, Γείσα και άλλα. Και μετά τα δώσανε στην 
Αλβανία.  

Σ: Για ποιο λόγο τα δώσανε ε; 
Μ: Δε ξέρω. 
Σ: Δε ξέρεις ε; Κι εσύ για τον πόλεμο με τους Ιταλούς έχεις δει και στην 

τηλεόραση ε; Τι έχεις δει έργα, ντοκιμαντέρ. Τι έχεις δει περισσότερο; 
Μ: Βλέπω τέτοια έργα, μου αρέσουν γενικά. Φέτος όμως δεν είδα πολλά. 
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Σ: Έχεις ακούσει τραγούδια για αυτόν τον πόλεμο ξέρεις κανένα; 
Μ: Ξέρω εγώ στίχους αλλά δε ξέρω να τραγουδάω. 
Σ: Δεν μπορείς να πεις ένα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Στη δημοτική βιβλιοθήκη πάς καθόλου ή δεν έχεις σχέση με τα βιβλία; 
Μ: Ναι πάω. 
Σ: Μήπως έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά τα βιβλία; 
Μ: Ωχ…Όχι. 
 

Συνέντευξη πέμπτη 
Σ: Λοιπόν θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες και θέλω να μου πεις αν 

μπορείς να καταλάβεις από ποιο γεγονός της ελληνικής ιστορίας είναι. 

Εντάξει; 

Μ: Ναι. 
Σ: Εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ:  (…) 
Σ: Είναι παλιά φωτογραφία για αυτό δε φαίνεται καθαρά. Λοιπόν εδώ έχει 

κόσμο και έχει ελληνικές σημαίες. 
Μ: Ε να πω ποια… 
Σ: Λοιπόν βλέπουμε κόσμο να κάνει παρέλαση. Κρατάνε ελληνικές σημαίες, 

μερικοί από αυτούς φοράνε φέσια και σαρίκια. Μπορείς να σκεφτείς από 
που μπορεί να είναι αυτή; Σε ποια περιοχή μπορεί να είναι; 

Μ: Από την Τουρκία; 
Σ: Υπήρχαν Έλληνες στην Τουρκία; Σε ποια περιοχή; 
Μ:  (…) 
Σ: Για να σε βοηθήσω είναι στη Μικρά Ασία. Έχεις ακούσει τίποτα για τους 

Μικρασιάτες και για τους πόντιους; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι. Λοιπόν να δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Παζάρι μήπως; 
Σ: Όχι εδώ είναι κόσμος που κρατάει τα πράγματα του και πάει στο πλοίο να 

φύγει. Μήπως θυμάσαι κάποια μαζική φυγή ανθρώπων στην ελληνική 
ιστορία; Πάλι σχέση έχει με τους Μικρασιάτες και τους πόντιους; 

Μ:  (…) 
Σ: Δεν ξέρεις; Λοιπόν να δούμε την τρίτη και την τέταρτη φωτογραφία και 

τελειώσαμε με αυτό το γεγονός. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Ε τρένο. 
Σ: Δεν είναι τρένο. Κοίτα είναι σπίτια τα οποία καίγονται; Έχεις δει άλλη τέτοια 

φωτογραφία με σπίτια που καίγονται; 
Μ: Ε στην τηλεόραση έχω δει καμία φορά. 
Σ: Ε μήπως θυμάσαι από που ήτανε; Από την καταστροφή μιας πόλης είναι. 

Τα παλιά χρόνια. Ποια πόλη ήταν αυτή που καταστράφηκε; 
Μ: Μμ 
Σ: Θυμάσαι πως τη λέγανε; Μήπως έχεις ακούσει τραγούδια; 
Μ:  (…) 
Σ: Δεν ξέρεις; Λοιπόν για τους Μικρασιάτες και για τους πόντιους δεν έχεις 

ακούσει τίποτα; Δεν το κάνατε στην ιστορία; 
Μ: Δεν το θυμάμαι. 
Σ: Δεν το θυμάσαι;  
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Μ: Όχι. 
Σ: Τώρα λοιπόν θα δούμε φωτογραφίες από ένα άλλο γεγονός. Τι βλέπεις 

εδώ; 
Μ: Ανθρώπους που κουβαλάνε πράγματα; 
Σ: Τι άνθρωποι είναι αυτοί; 
Μ: Φτωχοί. 
Σ: Γιατί; 
Μ: Κουβαλάνε πράγματα και πάνε για…κουβαλάνε ψωμιά. 
Σ: Πού τα βλέπεις τα ψωμιά; 
Μ: Εδώ. Πράγματα, φαγητά. 
Σ: Για να σε βοηθήσω εδώ είναι άντρες φαντάροι, είναι Έλληνες, κοίτα έχει 

και έναν ορθόδοξο παπά, εδώ πέρα είναι γυναίκες, που κουβαλάνε κουτιά, 
που έχουν τρόφιμα, όμως τα κουτιά λένε Ε.Σ. ελληνικός στρατός και αυτοί 
κατευθύνονται εδώ πάνω δεξιά, όπου γίνεται μια μάχη. Άρα αυτοί πάνε 
πράγματα στον πόλεμο. Έχεις ακούσει για γυναίκες, οι οποίες πηγαίνανε 
πράγματα στον πόλεμο; 

Μ: Κάτι έχω ακούσει. 
Σ: Τι έχεις ακούσει; 
Μ: Εμ δεν το θυμάμαι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι πως λέγανε αυτές τις γυναίκες; Είχαν ονομαστεί από την 

περιοχή την οποία έμεναν. 
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Τι θυμάσαι για αυτό γενικά; Είπες ότι έχεις ακούσει κάτι. 
Μ: Κάπου το άκουσα. 
Σ: Πού το άκουσες; 
Μ: Δε θυμάμαι.  
Σ: Τι έχεις ακούσει, στο περίπου; 
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Αλλά σου είναι γνωστό ότι οι γυναίκες κουβαλούσαν πράγματα σε έναν 

πόλεμο; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι σε ποιον πόλεμο; 
Μ: Στον…με ποιον κάνανε πόλεμο; 
Σ: Με ποιον κάνανε πόλεμο; Ναι. 
Μ: Με την…την… 
Σ: Δεν ξέρεις ε;  
Μ: Όχι. 
Σ: Την αφήνουμε. Τώρα θα δούμε την επόμενη φωτογραφία την έκτη. Τι 

βλέπεις εδώ; 
Μ: Φαντάροι.  
Σ: Πού είναι αυτοί οι φαντάροι; Σε πεδιάδα; Πού είναι; 
Μ: Στο χιόνι. 
Σ: Και εδώ πάνω τι είναι; Βουνοκορφές; 
Μ: Ναι. 
Σ: Άρα είναι χειμώνας και είναι πάνω στο βουνό και πολεμάνε. Μήπως 

θυμάσαι σε ποιον πόλεμο ήταν βαρύς χειμώνας και πολεμούσαν οι 
φαντάροι πάνω στο βουνό; 

Μ:  (…) 
Σ: Λοιπόν για να βοηθήσω θα δείξω αυτήν τη φωτογραφία την τελευταία. Τι 

βλέπεις εδώ στο πρώτο μέρος; 
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Μ: Μ ένα… 
Σ: Τρεις κύριοι που κρατάνε κάτι. Τι κρατάνε; 
Μ: Χάρτη; 
Σ: Χάρτη. Ποιανής χώρας το χάρτη κρατάνε; 
Μ: Της Ιταλίας. 
Σ: Και τι λένε από κάτω; Τι λέει η λεζάντα; 
Μ: Μουσολίνι: βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παραπέρα γιατί οι Έλληνες 

μας πλησιάζουνε.   
Σ: Εδώ πέρα τι βλέπεις;  
Μ:  (…) 
Σ: Ένα φαντάρο που του πετάνε τσαρούχια. 
Μ: Και είναι πάνω σε καράβι. 
Σ: Και είναι σε μια λιμνούλα και κρατάει ένα καράβι με τη σημαία της Ιταλίας. 
Μ: Να διαβάσω; 
Σ: Ναι διάβασε. 
Μ:  «Ιταλικό ανακοινωθέν: η βροχή και η κακοκαιρία μας εμπόδισε την 

προέλαση».  
Σ: Άρα σε ποιον πόλεμο είναι; 
Μ: Στην… 
Σ: Με ποιους πολεμούσαν οι Έλληνες; 
Μ: Με την Ιταλία. 
Σ: Με την Ιταλία. Θυμάσαι πότε έγινε αυτός ο πόλεμος; 
Μ: Όχι. Δεν ήμουν εδώ όταν έγινε ο πόλεμος. 
Σ: Ούτε εγώ ήμουν εδώ όταν έγινε ο πόλεμος. 
Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Έχεις ακούσει καθόλου για αυτόν; Τίποτα; 
Μ:  (…) 
Σ: Αυτός εδώ ο κύριος ποιος είναι; 
Μ: Ποιος; 
Σ: Ο Μουσολίνι. Έχεις ακούσει τίποτα για αυτόν; 
Μ: Όχι. 
Σ: Ξέρεις αν οι Ιταλοί είχαν πολεμήσει ποτέ με τους Αλβανούς; 
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Με τους Έλληνες; 
Μ: Ούτε αυτό ξέρω. 
Σ: Δεν ξέρεις. 
Μ: Μικρός ήμουνα. 
Σ: Δεν έχεις ακούσει ποτέ για κάποιον πόλεμο που να έχει γίνει με την 

Ελλάδα και τους Ιταλούς; 
Μ:  (…) 
Σ: Για να δούμε και την έβδομη φωτογραφία. Έχεις δει άλλη τέτοια 

φωτογραφία; 
Μ: Είναι παρέλαση, έχει στρατό. 
Σ: Ναι είναι μια νίκη που έκαναν οι Έλληνες στον πόλεμο με τους Ιταλούς. 
Μ:  (…) 
Σ: Δεν ξέρεις ε; Δεν έχεις ακούσει ποτέ για αυτόν τον πόλεμο. 
Μ: Με την Αλβανία έγινε πόλεμος; 
Μ: Νομίζω ναι. 
Σ: Έχεις ακούσει από πουθενά; 
Μ: Ναι. Τη μαμά μου ρώτησα. 
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Σ: Και τι σου είπε; 
Μ: Ναι μου είπε. 
Σ: Πότε; 
Μ: Δεν ξέρω. 
Σ: Δε σου είπε ποτέ τίποτα άλλο για αυτόν τον πόλεμο; 
Μ: Ούτε αυτή θυμάται. Αλλά μου είπε αυτό. 
Σ: Γιατί τη ρώτησες; Από πού το άκουσες; 
Μ: Απλά τη ρώτησα. 
Σ: Δεν έχεις ακούσει τίποτα άλλο; Ποιος νίκησε σε αυτόν τον πόλεμο; Για 

ποιο λόγο πολέμησαν; 
Μ: Η Ελλάδα νομίζω. 
Σ: Λοιπόν κοίτα τι θα κάνουμε. Θέλω να μου κάνεις ένα κυκλάκι στην περιοχή 

όπου μένεις. 
Μ: Ναι. 
Σ: Αστυνομία, ΟΤΕ, Εδώ κάπου είναι το σχολείο σας. Εδώ. Όχι εδώ είναι το 

σχολείο σας. 
Μ: Πού είναι το σπίτι μου; 
Σ: Που περπατάς κάθε μέρα. Κάνε με το μαρκαδοράκι. 
Μ: Από εδώ έρχομαι. 
Σ: Εδώ είναι ο ΟΤΕ εδώ είναι η αστυνομία, η πλατεία Γκόνου Γιώτα. 
Μ: Από εδώ έρχομαι και Βαρελά… 
Σ: Θα κάνουμε ένα μεγάλο κυκλάκι. Στον πεζόδρομο πάς καθόλου; 
Μ: Ναι. 
Σ: Στην πλατεία Γκόνου Γιώτα; 
Μ: Ναι. 
Σ: Όταν περπατάς εσύ σε αυτούς τους δρόμους κάθε μέρα έχεις προσέξει 

κανένα μνημείο, κανένα άγαλμα, κανένα δρόμο το οποίο να είναι σχετικό 
με τον πόλεμο με τους Αλβανούς; 

Μ: Τα αγάλματα εκεί αλλά δεν έχω διαβάσει απλά τα βλέπω. 
Σ: Τα αγάλματα στην πλατεία εννοείς; 
Μ: Ναι. 
Σ: Αλλού έχεις δει κανένα άγαλμα, κανένα μνημείο; 
Μ: Εδώ πιο πέρα αλλά… 
Σ: Γενικά δεν κοιτάς τι είναι απλά ξέρεις ότι εδώ έχει ένα άγαλμα, ένα 

μνημείο; 
Μ: Έχει πολλά στην πλατεία. 
Σ: Ναι αλλά δεν κοιτάς από πού είναι; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά τα βιβλία; 
Μ: Τι είναι αυτά; 
Σ: Είναι βιβλία που είναι σχετικά με τα δύο γεγονότα που είπαμε. 
Μ:  (…) 
Σ: Έχει εδώ. Είσαι μέλος στη δημοτική βιβλιοθήκη; 
Μ: Τι; 
Σ: Πας να πάρεις από τη βιβλιοθήκη βιβλία; 
Μ: Πάω για C.D.. 
Σ: Για τους Μικρασιάτες και για τον πόλεμο με τους Ιταλούς δεν έχεις ακούσει 

από πουθενά; 
Μ: Όχι. 
Σ: Ούτε από τις σχολικές γιορτές; 
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Μ: Όχι. 

Σ: Και για τον πόλεμο με τους Αλβανούς είπες απλά ότι στο είπε η μαμά σου. 
Δεν έχεις ακούσει από πουθενά τίποτα άλλο; 
Μ: (…) 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 
Συνέντευξη πρώτη 

Σ: Λοιπόν θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες από την ελληνική ιστορία 

και θέλω να μου πεις αν μπορείς να καταλάβεις εσύ σε ποια γεγονότα 

αναφέρονται, τι μπορείς να καταλάβεις από αυτές κ.τ.λ.. Λοιπόν αυτή είναι η 

πρώτη φωτογραφία, τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Βλέπω ανθρώπους, που επαναστατούν; 
Σ: Γιατί λες ότι επαναστατούν; 
Μ: Γιατί κάνουν απεργίες όλοι μαζί και κατεβαίνουν στους δρόμους. 
Σ: Όμως τι κρεμάνε στα μπαλκόνια τους; 
Μ: Ελληνικές σημαίες. 
Σ: Τι φοράνε αυτοί εδώ οι δύο μπροστά; 
Μ: Ο ένας φοράει μία…ένα άσπρο ύφασμα. 
Σ: Σαν κελεμπία ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Και πάνω στο κεφάλι του τι φοράει; 
Μ: Ένα λευκό καπέλο. 
Σ: Καπέλο είναι ή από αυτά που τα τυλίγουν; 
Μ: Από αυτά που τα τυλίγουν. 
Σ: Αυτά πού τα φοράνε συνήθως;  
Μ: Εεε. 
Σ: Τα φοράνε στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, στην Τουρκία; 
Μ: Στην Τουρκία τα φοράνε. Όταν πάνε στο τζαμί. 
Σ: Εδώ κρατάνε ελληνικές σημαίες, υπήρχαν Έλληνες στην Τουρκία; 
Μ: Όχι. Είναι από τον Μικρασιατικό πόλεμο. 
Σ: Τι έγινε τότε; 
Μ: Τότε οι Τούρκοι έδιωξαν όλους τους Έλληνες από μμμ από την Τουρκία. 
Σ: Τότε αυτή εδώ η δεύτερη φωτογραφία, θα μπορούσε να είναι από τότε 

που τους έδιωχναν τους Έλληνες από την Τουρκία. 
Μ: Ναι όταν φεύγουν στην Ελλάδα με τα καράβια; 
Σ: Όμως κοίτα σ’ αυτήν εδώ την πρώτη φωτογραφία οι Έλληνες ήταν 

χαρούμενοι, κάνουν παρέλαση, τα παιδάκια πάνε μπροστά, έχουν τους 
χωροφύλακες τους, τους στρατιώτες τους και βγάζουν και σημαίες στα 
μπαλκόνια. Έχει γίνει κάτι χαρούμενο για αυτούς στην ιστορία; 

Μ: Ναι. 
Σ: Τι έχει γίνει χαρούμενο για τους Έλληνες εκεί; 
Μ: Έχουν…είχαν πάει… 
Σ: Το έχετε κάνει και σε μάθημα. 
Μ: Όταν οι Έλληνες κατάκτησαν τη Σμύρνη και τα μικρασιατικά παράλια. 
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Σ: Είδαμε την πρώτη και τη δεύτερη φωτογραφία. Τώρα ας δούμε την τρίτη 
και την τέταρτη. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Όταν κάηκε η Σμύρνη. 
Σ: Την καταστροφή της Σμύρνης, η οποία πότε έγινε; 
Μ: Το χίλια…εεε χίλια δέκα κάτι. 
Σ: Έγινε πριν πάρουν τα εδάφη οι Έλληνες ή μετά; 
Μ: Πριν εεε μετά. 
Σ: Και ποιος την έκαψε τη Σμύρνη; 
Μ: Ο βασιλιάς των Τούρκων.  
Σ: Γιατί την έκαψε; 
Μ: Γιατί ήθελε να διώξει τους Έλληνες από εκεί πέρα. 
Σ: Λοιπόν τώρα τελειώσαμε με τη «Μικρασιατική Καταστροφή». Θα σου 

δείξω φωτογραφίες από ένα άλλο γεγονός τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Εεε εδώ είναι οι… 
Σ: Τι είναι, τι βλέπεις καταρχήν, αυτοί εδώ τι είναι; 

Μ: Είναι κάτι άνθρωποι που κουβαλάνε κάτι κουτιά και ανεβαίνουν το 

βουνό. 

Σ: Εδώ έχει γυναίκες εδώ, εδώ έχει και άντρες. Οι άντρες είναι 

στρατιώτες. Τι μπορεί να κουβαλάνε οι γυναίκες; Κοίτα που πάνε, τι γίνεται 

εδώ πάνω; 

Μ: Μάχη. 
Σ: Μάχη γίνεται εε; Κοίτα έχει εκρήξεις έχει σημαίες. Άρα τι θα κουβαλάνε; 
Μ: Θα κουβαλάνε τα πράγματα τους. 
Σ: Ποια; Έχεις δει και άλλη φωτογραφία με γυναίκες να κουβαλάνε πράγματα 

και να πηγαίνουνε στη μάχη; 
Μ: Όχι. 
Σ: Σε ποιον πόλεμο μπορεί να είναι; Για ποιους μπορεί να πολεμάνε; 
Μ: Εεεμ για την Ήπειρο. 
Σ: Άρα αυτές οι γυναίκες είναι ηπειρώτισσες;  
Μ: Ναι. 
Σ: Και τι έγινε τότε στην Ήπειρο; 
Μ: Έγινε ο χορός του Ζαλόγγου. 
Σ: Ο χορός του Ζαλόγγου έγινε; Και ποιους πολεμούσαν τότε στην Ήπειρο; 
Μ: Τη Γερμανία. 
Σ: Μόνο τη Γερμανία; 
Μ: Και την Ιταλία. 
Σ: Η Ήπειρος σε ποια σύνορα είναι; 
Μ: Στα σύνορα με την Αλβανία. 
Σ: Πολεμούσαν και με τους Αλβανούς ή όχι; 
Μ: Με τη νότια Αλβανία. 
Σ: Πολεμούσαν ήταν εχθροί οι Αλβανοί. Ήταν σύμμαχοι των Ιταλών τι ήτανε; 
Μ: Ήταν σύμμαχοι των Ιταλών. 
Σ: Ήταν σύμμαχοι επειδή θέλανε ας πούμε να νικήσουν ή γιατί δεν είχαν 

άλλη επιλογή; 
Μ: Επειδή ήθελαν να νικήσουνε. 
Σ: Εδώ τι βλέπεις στην έκτη φωτογραφία; 
Μ: Βλέπω κάτι στρατιώτες, που τρέχουνε. 
Σ: Βλέπεις ας πούμε…που είναι αυτοί οι στρατιώτες; 
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Μ: Στα βουνά. 
Σ: Και τι έχει κάτω στο έδαφος; 
Μ: Μμμ. 
Σ: Χορτάρι, χωράφια, χιόνι; Τι βλέπεις; 
Μ: Χιόνι. 
Σ: Σε ποιο χειμώνα μπορεί να είναι; Μήπως θυμάσαι κάποιο γεγονός που να 

χαρακτήριζε τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 
Μ:  (…) 
Σ: Θα μπορούσε να είναι από άλλο πόλεμο; 
Μ: Όχι γιατί στα βουνά πολέμησαν όταν έγινε η μάχη με τους Ιταλούς. 
Σ: Ναι. Δε σου λέει τίποτα ο χειμώνας. Δεν έχεις ακούσει σχετικά. Λοιπόν ας 

την αφήσουμε. Ας δούμε την έβδομη φωτογραφία. Τι βλέπεις; 
Μ: Βλέπω κάτω ανθρώπους με ελληνικές σημαίες, και πάνω ανθρώπους 

πάνω σε άλογα. 
Σ: Και τι κάνουν γιορτάζουν, λυπούνται; Τι κάνουν; 
Μ: Γιορτάζουν. 
Σ: Μήπως θυμάσαι μια νίκη των ελλήνων που να έχει γίνει σε αυτόν τον 

πόλεμο; Κάποια πόλη που να πήραν κάτι σημαντικό; 
Μ:  (…) 
Σ: Δε θυμάσαι κάποια νίκη εε; Κάποια πόλη; Εκεί στα σύνορα που 

πολεμήσανε; 
Μ: Εεεμ, όταν πήρανε την … Μακεδονία. 
Σ: Από τους Ιταλούς την πήρανε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δε σου έρχεται κάτι ε; Ας τα’ αφήσουμε λοιπόν αφού δε σου έρχεται κάτι. 

Ας γυρίσουμε στην πέμπτη φωτογραφία. Έχεις δει άλλη τέτοια 
φωτογραφία με γυναίκες να ανεβαίνουν πάνω στο βουνό και να πηγαίνουν 
πολεμοφόδια στους άντρες που πολεμάνε; Κανένα τραγούδι τίποτα. 

Μ: Εεμ οι ηπειρώτισσες που πήγαιναν και βοηθούσανε τους άντρες τους. 
Σ: Από πού το έχεις ακούσει αυτό για τις ηπειρώτισσες; 
Μ: Έχουμε κάνει κείμενα στην τάξη. 
Σ: Άρα σου είναι γνωστό. 
Μ: Ναι. 
Σ: Αλλά δε θυμάσαι σε ποιον πόλεμο πηγαίνανε. Ας δούμε και την τελευταία 

φωτογραφία. Εδώ τι βλέπεις; 
Μ: Εεμ... 
Σ: Αυτός εδώ ο κύριος ποιος είναι; Για διάβασε τη λεζάντα. 
Μ: Ο Μουσολίνι. 
Σ: Ποιος ήταν ο Μουσολίνι; 
Μ: Ήταν ο αρχηγός των Ιταλών. 
Σ: Και τι γράφει από δίπλα, τι είπε αυτός; 
Μ: Βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παραδίπλα, γιατί οι Έλληνες μας 

πλησιάζουνε. 
Σ: Και τι τραβάνε; Αυτό εδώ είναι χάρτης. 
Μ: Την Ιταλία.  
Σ: Άρα ποιος νίκησε τον πόλεμο. 
Μ: Η Ελλάδα. 
Σ: Η Ελλάδα. Τώρα θα τελειώσουμε τις φωτογραφίες θα σου δώσω έναν 

χάρτη των Γιαννιτσών και θέλω να μου κυκλώσεις πάνω στο χάρτη που 
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περπατάς κάθε ημέρα, να κάνεις ένα μεγάλο κυκλάκι. Εδώ είναι ο Άγιος 
Γεώργιος και το σχολείο σου είναι…τρίτο, ένατο εδώ είναι το σχολείο σου.  

Μ: Να κυκλώσω που περπατάω; 
Σ: Ναι. Στο πεζόδρομο πας καθόλου; 
Μ: Ναι.  
Σ: Να τον κυκλώσουμε τον πεζόδρομο τότε. Εκεί πηγαίνεις κάθε μέρα οπότε 

ας κάνουμε ένα κυκλάκι. 
Μ: Εδώ πέρα που περπατάς κάθε μέρα έχεις προσέξει κανένα μνημείο, 

κανένα δρόμο, κανένα άγαλμα… 
Σ: Εδώ πέρα στην πλατεία. 
Μ: Το οποίο να σχετίζεται όμως με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ή με τον 

πόλεμο με τους Ιταλούς. 
Σ: Δεν έχεις προσέξει κάτι εε; Δεν κοιτάς γύρω σου τα μνημεία και αυτά; 
Μ: Τα βλέπω καθημερινά απλά δεν τα προσέχω. 
Σ: Στα Γιαννιτσά όλα αν τα έχεις περπατήσει έχεις δει κάποιο δρόμο κάποιο 

μνημείο τίποτα; Που να σχετίζεται με τη «Μικρασιατική Καταστροφή» ή με 
τον πόλεμο με τους Ιταλούς. Πού να έχει αφιερωθεί ας πούμε στους ήρωες 
του πολέμου; 

Μ: Το μαύρο άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη. 
Σ: Πού είναι αυτό το άγαλμα; 
Μ: Στο πεζόδρομο. 
Σ: Υπάρχει στον πεζόδρομο άγαλμα για τον άγνωστο στρατιώτη; Πού; 
Μ: Στην πλατεία τη μικρή κοντά στα σιντριβάνια. 
Σ: Άρα σχετίζεται με τον πόλεμο με τους Ιταλούς. 
Μ: Ναι. 
Σ: Κοίτα να δεις τι θα κάνουμε θα σου δώσω ένα κατάλογο με όλες τις οδούς 

των Γιαννιτσών. Μην τρομάξεις. Εσύ θέλω να τις διαβάσεις στα γρήγορα 
και αν νομίζεις ότι κάποια από αυτές σχετίζεται είτε με τη «Μικρασιατική 
Καταστροφή» ή με τον πόλεμο με τους Ιταλούς απλά να μου το λες. 

Μ: Μμμ 28ης Οκτωβρίου. 
Σ: Με ποιο σχετίζεται; 
Μ:  (…) 
Σ: Άμα δε βρίσκεις κάτι γύρνα τη σελίδα. 
Μ: Να τη ξαναγυρίσω; 
Σ: Ναι. Δεν έχεις συναντήσει κάποια σχετική ας πούμε από κάποια περιοχή 

που έγινε κάποια μάχη ή που ζούσε κόσμος; 
Μ: Το Μεσολόγγι. 
Σ: Τι έγινε εκεί; 
Μ: Ήτανε στην Ήπειρο που θέλανε να καταλάβουνε οι Ιταλοί. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και οι γυναίκες επειδή δε θέλανε να παραδοθούνε χόρεψαν αυτό το χορό 

και έπεσαν από το γκρεμό μαζί με τα παιδιά τους. 
Σ: Άλλη οδός; 
Μ: Καραϊσκάκης.  
Σ: Τι ήταν αυτός; 
Μ: Ήταν ένας Ηπειρώτης και πολέμησε τον εχθρό. 
Σ: Ήταν στρατιώτης των Ηπειρωτών και πολέμησε ποιους; 
Μ: Τους Ιταλούς. Κλεφτών Αρματολών. 
Σ: Τι ήταν αυτοί; 
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Μ: Τα παιδιά και οι άντρες έκλεβαν τα άρματα των Τούρκων και πολεμούσαν 
και πολεμούσαν με αυτά; 

Σ: Ναι αλλά είναι σχετικό με ποιους με τους Μικρασιάτες ή με τους Ιταλούς; 
Μόνο για αυτούς τους δύο μας ενδιαφέρει. 

Μ: Με τους Ιταλούς. 
Σ: Άρα ήτανε και οι Τούρκοι μέσα στον πόλεμο; 
Μ: Όχι πολεμούσαν τους Τούρκους. 
Σ: Άρα δε μας ενδιαφέρει. 
Μ: Ο Κολοκοτρώνης.  
Σ: Τι ήταν αυτός; 
Μ: Ήταν ένας (…). 
Σ: Λίγο δυνατά να μιλάς γιατί δεν ακούγεσαι. 
Μ: Ήταν ένας στρατηγός. 
Σ: Και ποιους πολέμησε; 
Μ: Τους Ιταλούς. 
Σ: Ναι. Και άλλη οδός; Είσαι σίγουρη όμως για αυτό; 
Μ: Όχι.  
Σ: Ότι είσαι σίγουρη θέλω να μου λες. 
Μ: Εδώ Πίνδου. 
Σ: Τι έγινε στην Πίνδο; 
Μ: Έγιναν οι μάχες με τους Ιταλούς. 
Σ: Αυτές ήτανε ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Τώρα να σε ρωτήσω εσύ για τον πόλεμο με την Ιταλία και την Αλβανία 

που είπες, από πού έχεις ακούσει; 
Μ: Εμ  εμ έχω ακούσει από, το έχουμε αναφέρει εδώ μια φορά. 
Σ: Στο σχολείο; 
Μ: Όχι το συζητούσαμε με τους συμμαθητές μου εδώ μια φορά. 
Σ: Και τι είχατε πει θυμάσαι; 
Μ: Λέγαμε για τους πολέμους και λέγαμε ότι έγινε και στη Νότιο Ελλάδα, εμ 

Αλβανία. 
Σ: Και τι σου είπαν οι συμμαθητές σου ότι έγινε; 
Μ: Εεμ ότι έγινε πόλεμος ε μαζί με την Ήπειρο και στη Νότιο Αλβανία, μαζί 

ήτανε. 
Σ: Δηλαδή ποιοι ήτανε μαζί; 
Μ: Ο τόπος.  
Σ: Ότι η Νότιο Αλβανία ήτανε ας πούμε Ελληνική; Ναι αυτό σου είπανε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Εσύ τι πιστεύεις τι σου έχουν πει από αλλού; (…) Ας πούμε ήτανε για ποιο 

λόγο στο είπανε; Στο είπανε; Στο είπανε με κακία; 
Μ: Όχι απλά συζητούσαμε μια φορά και το είπαμε και αυτό. 
Σ: Εσύ τι πιστεύεις; 
Μ: Ότι ήτανε παλιά ελληνικό έδαφος και ότι το πήρανε μετά οι Αλβανοί. 
Σ: Εμ τι άλλο; Από την τηλεόραση έχεις ακούσει τίποτα για τον πόλεμο αυτό; 

Με τους Ιταλούς και τους Αλβανούς; 
Μ: Όχι.  
Σ: Στο σχολείο; Η δασκάλα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι. Στο σπίτι τι λένε δεν έχεις ακούσει τίποτα στο σπίτι; 
Μ: Δεν έχουμε πει τίποτα τέτοιο. 
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Σ: Και για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» από πού έχεις ακούσει; 
Μ: Μόνο στο σχολείο στο μάθημα το κάνουμε.  
Σ: Δεν έχεις ακούσει από κάποιο συμμαθητή κάτι; 
Μ: Ναι έχω ακούσει ότι οι παππούδες τους ήτανε Μικρασιάτες και έχουν έρθει 

εδώ πέρα και έχουν κάνει αποικίες. 
Σ: Αυτά έχεις ακούσει μόνο. Στη δημοτική βιβλιοθήκη πας καθόλου; 
Μ: Εμ σπάνια. 
Σ: Μήπως έχεις διαβάσει ποτέ κάποιο από αυτά τα βιβλία; 
Μ: Όχι, γενικά βιβλία δε διαβάζω πολύ. 
Σ: Δε σου αρέσουν ε; 
Μ: Όχι. 

 
Συνέντευξη δεύτερη 

Σ: Λοιπόν, να έρθεις να σου δείξω κάποιες φωτογραφίες από γεγονότα της 
ελληνικής ιστορίας και θέλω να μου πεις αν μπορείς να καταλάβεις από 
ποια είναι και που αναφέρονται. Καλά; Αυτή εδώ είναι η 1η φωτογραφία. 
Για να σε βοηθήσω αυτή η φωτογραφία έχει τραβηχτεί στην Μ. Ασία και 
αυτοί εδώ είναι Έλληνες, φαίνεται στις σημαίες τους, και παρελαύνουν, για 
κάτι χαρούμενο. Μήπως μπορείς να μου πεις κάτι χαρούμενο το οποίο 
έγινε γι΄ αυτούς τους Έλληνες;  

Μ: Ότι νίκησαν στον πόλεμο; 
Σ: Ποιον πόλεμο; Πού είναι η Μ. Ασία; Μήπως ξέρεις; Γι΄ αυτό που είπες πριν 

είσαι σίγουρη ή απλά το είπες έτσι;  
Μ: Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. 
Σ: Δεν είσαι και τόσο σίγουρη. Απλά ήξερες ότι οι Έλληνες πολεμούσανε 

τους Τούρκους, γι΄ αυτό το λες, ε; Για ποιο πόλεμο μπορεί να λέει;  
Μ: Για το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. 
Σ: Για το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. Ποιοι πολέμησαν στον 2ο Παγκόσμιο 

πόλεμο;  
Μ: Οι Έλληνες με τους Τούρκους.  
Σ: Θα το λέγανε Παγκόσμιο; Λοιπόν κάτσε να δούμε και τη 2η φωτογραφία. 

Και αυτή εδώ η φωτογραφία που βλέπεις είναι πάλι τραβηγμένη στη Μ. 
Ασία, αλλά είναι παλιά και δεν φαίνεται καλά. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι 
εδώ? 

Μ: Κάθονται. Κοιμούνται.  
Σ: Δεν κοιμούνται. Κοίτα είναι όρθιοι, και περπατάνε και κουβαλάνε 

πράγματα  και πάνε σε ένα πλοίο. Τι μπορεί να κάνουν; Μπορεί να 
φεύγουνε; Μήπως θυμάσαι για κάποιους Έλληνες. Ότι ήρθαν εδώ; Από 
εκείνα εκεί τα μέρη, τον Πόντο, τη Μικρασία; Δεν ξέρεις γι΄ αυτούς τίποτα, 
ε;  

Μ:  (…) 
Σ: Όχι δεν ξέρεις γι΄ αυτούς τίποτα, ε; 
Μ:  (…) 
Σ: Όχι δεν έχεις ακούσει. Τώρα θα σου δείξω τι δείχνει η 4η φωτογραφία, 

εντάξει; Τι βλέπεις εδώ; Είναι παρόμοιο. Μπορείς να ξεχωρίσεις γιατί είναι; 
Μ: Είναι από αλλού.  
Σ: Από πού το κατάλαβες; Τι έχει; Καπνό, όπλα, εκδίκηση, τι έχει; 
Μ: Καπνό.  
Σ: Άρα καίγονται τα σπίτια αυτά ε;  
Μ: Ναι. 
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Σ: Μήπως θυμάσαι κάποια καταστροφή; Η οποία έμεινε στην ιστορία;     
Μ: Όχι. 
Σ: Τώρα θα σου δείξω φωτογραφία από κάποιο άλλο γεγονός εντάξει; 

Λοιπόν εδώ είναι η φωτογραφία η 5η . Τι βλέπεις εδώ;  
Μ: Βλέπω ότι παίρνουν τα πράγματά τους.  
Σ: Και που τα πάνε;  
Μ: Μπορεί να φεύγουν.  
Σ: Αυτοί φαίνονται να φεύγουνε; Να κοίτα κατευθύνονται προς εδώ πάνω. Τι 

μπορεί να πηγαίνουν να κάνουν εκεί πάνω; Οι γυναίκες αυτές τι 
κουβαλάνε; Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια φωτογραφία; Δεν ξέρεις τι κάνουν; 

Μ:  (…) 
Σ: Όχι, ε; 
Μ: Έχω δει, αλλά τώρα δεν μπορώ να καταλάβω.  
Σ: Πού αναφερόταν αυτή η φωτογραφία;  
Μ:  (…) 
Σ: Δεν θυμάσαι και πολύ ε; Λοιπόν τώρα θα δούμε την 6η φωτογραφία. Τι 

βλέπεις εδώ;  
Μ: Βλέπω ανθρώπους που πηγαίνουν να πολεμήσουν.  
Σ: Να πολεμήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι σε ποια πόλη νομίζεις ότι πηγαίνουν; 
Μ: Μπορεί…  
Σ: Μπορεί; 
Μ: Μπορεί να πολεμήσουνε τους Τούρκους. 
Σ: Ναι. 
Μ: Η να πολεμήσουνε τους Έλληνες.  
Σ: Δεν μπορεί να είναι Έλληνες αυτοί;  
Μ: Μπορεί.  
Σ: Η με τους Τούρκους ή με τους Έλληνες; Δηλαδή οι Έλληνες θα 

πολεμήσουν Έλληνες.  
Μ: Όχι. 
Σ: Μόνο με τους Τούρκους έχουν πολεμήσει οι Έλληνες; Δεν θυμάσαι 

κάποιον άλλο πόλεμο;  
Μ: Δεν θυμάμαι.  
Σ: Για να σε διευκολύνω θα σου δείξω την 8η φωτογραφία τώρα. Τι βλέπεις 

εδώ; Κοίτα εδώ πέρα έχει χειμώνα, είναι πάνω στο βουνό. Σε ποιον 
πόλεμο μπορεί να είναι;  

Μ:  (…) 
Σ: Σε ποιόν πόλεμο είχε χειμώνα, βουνό, κρύο; Δε θυμάσαι. Αυτά δε σου 

λένε τίποτα;  
Μ:  (…) 
Σ: Το βουνό και το κρύο; Εδώ πέρα τι βλέπεις; Για διάβασε. Εδώ πέρα στο 1ο 

μέρος.  
Μ: Μουσουλμάνοι.  
Σ: Μουσουλμάνοι γράφει;  
Μ: Όχι. Μουσολίνι. Βοηθήστε παιδιά να την τραβήξουμε.  
Σ: Τι τραβάει; Τι γράφει εδώ τώρα;  
Μ: Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα.  
Σ: Τι τραβάει αυτός απ΄ όλα;  
Μ: Την Ιταλία.  
Σ: Την Ιταλία. Και μετά;  
Μ: Παραπέρα γιατί οι Έλληνες μας πλησιάζουνε.  
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Σ: Δηλαδή από πού την τραβάει;  
Μ: Από την Ελλάδα.  
Σ: Γιατί μήπως γίνεται πόλεμος; Έγινε πόλεμος με του Ιταλούς ποτέ; Δε 

θυμάσαι ε;  
Μ: Μπορεί και να έγινε.  
Σ: Αλλά να μην το ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα; Μήπως έχεις ξαναδεί 

αυτήν εδώ την εικόνα; Όχι ε; Δε σου λέει κάτι. Ούτε θυμάσαι για τον 
πόλεμο αυτό.  

Μ: Όχι.  
Σ: Όπως κατάλαβες μιλάμε για τον πόλεμο με τους Ιταλούς και τον ερχομό 

των επαναστατών και των Ποντίων στην Ελλάδα. Δεν ξέρεις κάτι από αυτά 
ε; Πώς έγινε κτλ. Θυμάσαι πότε γιορτάζουμε τον πόλεμο με τους Ιταλούς; 
Δε θυμάσαι καθόλου ε; Μήπως έχεις δει κάποιο δρόμο, κάποια οδό, 
κάποιο μνημείο και πλατεία, η οποία να ναι σχετική με αυτά τα γεγονότα;  

Μ: Όχι.  
Σ: Όχι ε; Μήπως έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά τα βιβλία;  
Μ: Δε διαβάζω πολύ.  
Σ: Δε διαβάζεις πολύ ε; Λοιπόν... 
Μ: Ειδικά για την ιστορία.  
Σ: Ειδικά για την ιστορία. Λοιπόν, ούτε μπορείς να μου πεις με δικά σου λόγια 

τι έγινε τότε. Τα δύο γεγονότα. Τον Μουσολίνι που είδαμε πριν στην 
φωτογραφία μήπως τον έχεις ξαναδεί πουθενά; Τον έχεις ξανακούσει;  

Μ: Όχι. 
Σ: Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου! 
 

Συνέντευξη τρίτη 
Σ: Θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες οι οποίες είναι σχετικές με κάποια 

γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, θέλω να μου πεις αν μπορείς να 
καταλάβεις από ποιο γεγονός της ελληνικής ιστορίας είναι. 

Μ: Εικόνες; 
Σ: Ναι εικόνες. Κάνατε εικόνες στην ιστορία έτσι δεν είναι; Πηγές και τα λοιπά. 
Μ: Ναι αλλά δεν τις θυμάμαι. 
Σ: Δεν τις θυμάσαι; Δεν πειράζει. Εδώ είναι η πρώτη εικόνα. Για να σε 

βοηθήσω αυτοί εδώ είναι Έλληνες και είναι στη μικρά Ασία. Κοίτα έχουνε 
και σημαίες. 

Μ: Μήπως είναι όταν έφυγαν από τον πόλεμο; 
Σ: Για την ακρίβεια αυτοί κάνουν παρέλαση  και είναι χαρούμενοι. Θυμάσαι 

κάτι χαρούμενο για αυτούς; 
Μ: Όταν νίκησαν… 
Σ: Ποιο πόλεμο. 
Μ: Ε… 
Σ: Ναι όταν νίκησαν τι έγινε; 
Μ: Νομίζω ότι εδώ έχουν νικήσει τους Τούρκους(;) 
Σ: Πού τους έχουν νικήσει; 
Μ: Οι Έλληνες. 
Σ: Οι Έλληνες και τι έγινε μετά; Θυμάσαι; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δηλαδή δε θυμάσαι κάτι χαρούμενο, που να έγινε για τους Έλληνες, στη 

Μικρά Ασία, εκεί κάτω; 
Μ: Δε θυμάμαι. 
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Σ: Δε θυμάσαι από την ιστορία ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Εδώ έχουμε τη δεύτερη φωτογραφία. 
Μ: Εμ αυτό είναι καράβι; 
Σ: Ναι. 
Μ: Νομίζω ότι όταν έγινε…όταν τους έδιωξαν από τη…από τη Σμύρνη. 
Σ: Για ποιο λόγο τους έδιωξαν; 
Μ: Ε έκαναν έναν πόλεμο έχασαν και έτσι έφυγαν από εκεί πέρα, και ήρθαν 

στην Ελλάδα. 
Σ: Ναι. Και ποιοι τους διώξανε; 
Μ: Ε οι μικρα… 
Σ: Με ποιους κάνανε τον πόλεμο; 
Μ: Για τους Τούρκους. 
Σ: Ναι. Και για ποιον λόγο κάνανε τον πόλεμο θυμάσαι; 
Μ: Όχι.  
Σ: Όχι ε; Αλλά θυμάσαι ότι έγινε ένας πόλεμος και τους διώξανε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Οι Έλληνες εκεί πόσο καιρό ήτανε; 
Μ: Πολλά χρόνια. 
Σ: Δε θυμάσαι πόσα; 
Μ: Δε θυμάμαι αλλά πολλά. 
Σ: Αλλά ήταν ένας πόλεμος και τους διώξανε;  
Μ: Ναι. 
Σ: Και πότε έγινε; 
Μ: Το 1922 νομίζω. 
Σ: Ε τώρα αυτές τις δύο φωτογραφίες. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Εδώ έχει ε…και τα δύο είναι από μια πόλη; 
Σ: Ναι. 
Μ: Αυτό είναι φωτιά; 
Σ: Ναι. 
Μ: Ε όταν κάηκε η Σμύρνη.  
Σ: Και τι έγινε τότε σε εκείνη την πόλη; 
Μ: Όπως είπα και πριν γέμισε πρόσφυγες και βάλανε φωτιά. 
Σ: Ποιοι βάλανε φωτιά; 
Μ: Οι Τούρκοι. 
Σ: Για ποιο λόγο; 
Μ: Για να κατα… για να εκδικηθούν… 
Σ: Πάντως όχι για καλό. 
Μ: Ναι. 
Σ: Και μετά τι έγινε; Μείνανε εκεί οι πρόσφυγες; 
Μ: Οι πρόσφυγες ναι. 
Σ: Μείνανε στη Σμύρνη δηλαδή; 
Μ: Όχι…μ…νομίζω πως μείνανε οι πρόσφυγες…όχι δε θα έφευγαν… 
Σ: Αυτοί φεύγανε που πηγαίνανε εδώ; 
Μ: Εδώ πηγαίνανε στη Σμύρνη. 
Σ: Δηλαδή η Σμύρνη που είναι τώρα; 
Μ: Δίπλα στην Τουρκία. 
Σ: Δίπλα στην Τουρκία ή μέσα στην Τουρκία; 
Μ: Εμ…μέσα…όχι ακριβώς μέσα. 
Σ: Δηλαδή τι είναι χώρα μόνη της; 
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Μ: Παλιά ήταν των ελλήνων τώρα είναι της Τουρκίας. 
Σ: Και οι πρόσφυγες αυτοί που πήγανε οι Έλληνες; 
Μ…ήρθαν στην Ελλάδα  πήραν το πλοίο και ήρθαν στην Ελλάδα, επειδή τους 

έδιωξαν οι Τούρκοι. Και κράτησαν μόνο τους πρόσφυγες αυτούς. Αυτό. 
Σ: Θες να το ξαναπάρουμε από την αρχή; 
Μ: Ναι. 
Σ: Έγινε ένας πόλεμος. Ποιοι πολέμησαν; 
Μ: Οι Τούρκοι με τους Έλληνες. 
Σ: Ναι. Ποιος νίκησε; 
Μ: Οι Τούρκοι. 
Σ: Και τι έγινε; 
Μ: Έκαψαν τη Σμύρνη, έδιωξαν…τους Έλληνες, όχι; 
Σ: Εσύ τα ξέρεις άμα είναι να τα πω εγώ; 
Μ: Μπορεί να μην ήμουν σε αυτό το μάθημα, για αυτό δεν τα θυμάμαι. 
Σ: Για αυτό δεν τα έχεις μάθει ε; Αλλά ξέρεις ότι έκαψαν τη Σμύρνη και ότι είχε 

πρόσφυγες. 
Μ: Το 1922. 
Σ: Το ’22. Εντάξει αρκούν αυτά. Εδώ έχει μια άλλη φωτογραφία. Τι βλέπεις 

εδώ; Άλλο γεγονός, ξέχνα τη Σμύρνη.  
Μ: Λοιπόν…εδώ μάλλον φεύγουν από τα σπίτια τους και πάνε κάπου αλλού. 
Σ: Δεν ήμαστε στη Σμύρνη. 
Μ: Όχι. 
Σ: Ποιοι είναι αυτοί; Δεν έχεις δει άλλη τέτοια φωτογραφία με γυναίκες να 

κουβαλάνε πράγματα, τσάντες, όπλα; 
Μ: Αυτό το είχαμε κάνει και στη γλώσσα, ένα μάθημα τέτοιο.  
Σ: Τι ήταν εκείνο το μάθημα; Γιατί μιλούσε; 
Μ: Μιλούσε για…ε…μας εξήγησε και η κυρία. Τους έδιωξαν δε θυμάμαι ποιοι 

τους έδιωξαν, κι έφυγαν από εκείνη την πόλη, έφυγαν πολύ βιαστικά, 
πήραν ότι πρόλαβαν…αυτά. 

Σ: Αυτό εδώ είναι εικόνα από πόλεμο. 
Μ: Ναι…ε όχι. 
Σ: Κοίτα είναι γυναίκες που κουβαλάνε όπλα, κοίτα «ελληνικός στρατός» 

γράφει. 
Μ: Και μωρά, και μωρά κρατάνε. 
Σ: Ε κρατάει μία κι ένα μωρό. Και πάνε σε ένα βουνό. Κοίτα πάνω στο βουνό 

γίνεται μάχη. Δε φεύγουν από τη μάχη. Πάνε στη μάχη. 
Μ: Πάνε… 
Σ: Δεν έχεις δει φωτογραφία με γυναίκες να πηγαίνουν όπλα και τα λοιπά; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι. Καλά. Θα σου δείξω τώρα την επόμενη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ; 
Μ: Εδώ είναι χειμώνας, πάλι πολεμούν…  
Σ: Έτσι είναι άντρες φαντάροι, είναι πάνε στο βουνό και τι κάνουνε; 
Μ: Από ότι βλέπω έχουν όπλα και μάλλον θα πολεμήσουνε. 
Σ: Μπορείς να καταλάβεις από ποιο πόλεμο είναι; Γιατί βλέπεις είναι πάνω 

στο βουνό, έχει χιόνια. 
Μ: Ναι. Αυτό το βλέπω, αλλά δε θυμάμαι σε ποιον πόλεμο είναι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι κάποιον πόλεμο που είχε γίνει πάνω σε ένα βουνό και 

είχε χιόνι και ένα βαρύ χειμώνα; 
Μ: Όχι. 
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Σ: Λοιπόν για να σε βοηθήσω θα σου δείξω την τελευταία φωτογραφία, την 
όγδοη. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Εδώ είναι σαν κόμικς. 
Σ: Ναι γελοιογραφία είναι. Τι βλέπεις πάνω; 
Μ: Εικόνες…που πολεμούν. Εδώ η Ιταλία είναι; 
Σ: Διάβασε τη λεζάντα εδώ κάτω. 
Μ: Μουσολίνι: Βοηθάτε παιδιά να την τραβήξουμε παραπέρα γιατί οι Έλληνες 

μας πλησιάζουνε. Ο Μουσολίνι; 
Σ: Τι ήταν ο Μουσολίνι; 
Μ: Ο Μουσολίνι; Από λεξικό δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν ξέρω. 
Σ: Δεν ξέρεις ποιος ήτανε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Μήπως ξέρεις αν πολέμησε ποτέ η Ελλάδα με την Ιταλία; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι ε; 
Μ: Νομίζω πως είχανε πολεμήσει μια φορά. 
Σ: Ναι. 
Μ: Αλλά δε θυμάμαι γιατί πολέμησαν. Τι ήθελαν να κάνουν. 
Σ: Πότε ήταν αυτός ο πόλεμος; Για ποιο λόγο πολεμήσανε; 
Μ: Δε θυμάμαι αυτό είπα. Ξέρω ότι έγινε ένας πόλεμος με την Ιταλία. 
Σ: Αλλά δε θυμάσαι ε ούτε τι έγινε, ούτε πότε το γιορτάζουνε,  ούτε… 
Μ: Το γιορτάζουνε…νομίζω ότι έγινε το 1881. 
Σ: Με την Ιταλία; 
Μ: Δε θυμάμαι ακριβώς. Αλλά θυμάμαι ότι είχε γίνει ένας πόλεμος. Νομίζω ότι 

κέρδισε η Ιταλία, από ότι βλέπω και στην άλλη εικόνα και κάνουν 
παρέλαση. Αυτήν εδώ πέρα. 

Σ: Πως ξέρεις ότι κέρδισε η Ιταλία; 
Μ: Γιατί κάνουν παρέλαση. 
Σ: Για διάβασε τις λεζάντες. 
Μ: Ιταλικό ανακοινώθεν: Η βροχή και η κακοκαιρία εμπόδισαν την προέλαση. 
Σ: Τι βλέπεις να βρέχει; Βρέχει κανονικά ή τίποτα άλλο; 
Μ: Α! Δε…δε…βρέχει εκείνα τα παπούτσια που φοράνε οι Έλληνες με τη 

στολή από κάτω. Δε θυμάμαι ακριβώς. 
Σ: Άρα ποιοι φαίνεται να κέρδισαν; 
Μ: Οι Έλληνες. 
Σ: Δε θυμάσαι τίποτα για αυτόν τον πόλεμο, πού έγινε;  
Μ: Όχι. 
Σ: Μήπως θυμάσαι κανένα πόλεμο που να έγινε με την Ελλάδα και την 

Αλβανία; 
Μ: Ναι είχε γίνει ένας πόλεμος με τον…τους…στην πέμπτη τάξη το είχαμε 

κάνει αυτό. 
Σ: Ναι και τι είχε γίνει; 
Μ: Πολέμησαν η Ελλάδα, η Κωνσταντινούπολη νομίζω, όχι η Ελλάδα με τους 

Αλβανούς και κέρδισε… 
Σ: Τι κέρδισε; 
Μ: Κάτσε κάτι έγινε με την Κορυτσά, νομίζω ότι στην Κορυτσά έγινε ο 

πόλεμος. 
Σ: Θα μπορούσε να είναι αυτή εδώ η έβδομη φωτογραφία από τότε; 
Μ: Αυτό είναι στην Ελλάδα, βλέπω ελληνικές σημαίες. 
Σ: Ναι αλλά όταν κέρδισε; Η Κορυτσά; 
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Μ: Όταν κέρδισε η Κορυτσά πέσανε...ο… 
Σ: Ποιος κέρδισε την Κορυτσά; 
Μ: Οι Αλβα…ε οι Έλληνες. 
Σ: Πότε έγινε αυτός ο πόλεμος θυμάσαι; Και για ποιον λόγο; 
Μ: Νομίζω ότι έγινε για να κατακτήσουν οι Έλληνες την Κορυτσά. 
Σ: Και μετά πως έγινε και δεν είναι πλέον ελληνική; 
Μ: Η Κορυτσά; Τους νίκησαν μετά οι Αλβανοί; 
Σ: Και ο πόλεμος πότε νομίζεις ότι έγινε; 
Μ: Ο πόλεμος; 
Σ: Ναι πριν το 1920; Μετά το 1920; 
Μ: Νομίζω πριν το 1920. 
Σ: Πριν το 1920 ε; Πριν τον πόλεμο με τους Ιταλούς ή μετά; 
Μ: Πριν τον πόλεμο; 
Σ: Πριν τον πόλεμο με τους Ιταλούς ή μετά; 
Μ: Πριν. 
Σ: Πριν τον πόλεμο με τους Ιταλούς. Δηλαδή οι Ιταλοί δεν είχαν σχέση με 

αυτόν τον πόλεμο; Ούτε οι… Για αυτόν τον πόλεμο από πού έχεις ακούσει 
για την Κορυτσά; Έχεις ακούσει από το σχολείο; Έχεις ακούσει από το 
σπίτι; 

Μ: Ε όχι εμ…στην ιστορία στην πέμπτη τάξη είχαμε κάνει ένα μάθημα 
που…που μίλαγε για την Κορυτσά, και έγινε ένας πόλεμος. Πέθανε ο…ο 
αλβανός ήτανε… ο Ισμαήλ, πάντως πέθανε εκείνος. 

Σ: Τι ήτανε αυτός;  
Μ: Ήτανε ο…πάντως ήταν γνωστό όνομα, δε θυμάμαι ποιος ήτανε, του έχουν 

κάνει και άγαλμα επίσης στην Αλβανία, στην Κορυτσά, ε… 
Σ: Το έχεις δει το άγαλμα; 
Μ: Ναι. Πάνω σε ένα άλογο. 
Σ: Και τι κάνει; Τι έκανε αυτός; 
Μ: Ε…έχει περάσει πολύς καιρός δε θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι ε; 
Μ: Έχει περάσει πολύς καιρός. 
Σ: Καμιά ιστοριούλα έτσι από το σπίτι να έχεις ακούσει; 
Μ: Ρώτησα τη μητέρα μου για εκείνον που πέθανε. 
Σ: Ναι. 
Μ: Και μου είπε ότι είναι αλβανός και διάφορα τέτοια. 
Σ: Τι άλλο σου είπε; 
Μ: Ότι του στήσανε ένα άγαλμα στην Κορυτσά. 
Σ: Για ποιο λόγο δεν είπε; 
Μ: Δεν τη ρώτησα. 
Σ: Δεν τη ρώτησες ε; Δε σε νοιάζουν τα αγάλματα, οι πλατείες και αυτά; 
Μ: Γενικά δεν έχω καμία σχέση με τα αγάλματα, δε μου αρέσουν. 
Σ: Δε σ’ αρέσουν καθόλου. 
Μ: Μ’ αρέσει που τους έχουν βάλει σε άγαλμα, είναι κάποιος, δε μου αρέσει 

να τα βλέπω. 
Σ: Δηλαδή όταν περπατάς εδώ πέρα στο δρόμο δεν κοιτάς αγάλματα και 

τέτοια; 
Μ: Όχι τα κοιτάω. 
Σ: Αλλά δε σε νοιάζει να μάθεις και πολλά; 
Μ: Ναι. 
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Σ: Όχι γιατί θα σε ρωτήσω μετά, για αυτό σε ρωτάω από τώρα. Αλλά θυμάσαι 
ότι έγινε ένας πόλεμος, οι Έλληνες την πήρανε και μετά χάσανε. 

Μ: Όχι οι Έλληνες δεν την πήρανε. 
Σ: Δεν την πήρανε; 
Μ: Αφού η Κορυτσά υπάρχει στην Αλβανία. 
Σ: Α δεν υπήρχαν εκεί Έλληνες; Όχι. 
Μ: Μπερδεύτηκα τώρα. 
Σ: Ε συγγνώμη. 
Μ: Πάντως η Κορυτσά στην Αλβανία υπάρχει. 
Σ: Ναι είναι. 
Μ: Για  να είναι μάλλον έχασαν. 
Σ: Λες ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Άρα η φωτογραφία είναι λάθος. Από άλλο γεγονός δηλαδή; 
Μ: Ναι. Μάλλον. Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο μέρος είναι; 
Σ: Να σου πω αφού τελειώσουμε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Θα στα πω όλα αφού τελειώσουμε. 
Μ: Ναι θέλω να μάθω που είναι σε ποιο μέρος είναι εδώ πέρα και εντάξει. 
Σ: Η Κορυτσά είναι. 
Μ: Μάλλον την κατέκτησαν. 
Σ: Εσύ όμως πιστεύεις ότι δεν την κατέκτησαν. Μπορεί να είναι και 

προπαγανδιστικό θα σου πω στο τέλος τι είναι. 
Μ: Νομίζω ότι έχασαν, δηλαδή…επειδή υπάρχει στην Αλβανία η Κορυτσά. 
Σ: Οπότε τελειώσαμε με τις φωτογραφίες. Κοίτα τώρα τι θα κάνουμε. Θα σου 

δώσω ένα χάρτη των Γιαννιτσών. Λοιπόν εδώ πέρα εδώ σε αυτή την 
περιοχή είναι το σχολείο σου.  

Μ: Ναι. 
Σ: Εδώ σε αυτόν το δρόμο. Εδώ είναι ο αϊ Γιώργης, εδώ ο πεζόδρομος, εδώ 

είναι η πλατεία Γκόνου Γιώτα και θέλω να μου κάνεις ένα κυκλάκι, που 
περπατάς κάθε μέρα. 

Μ: Εγώ; 
Σ: Ναι. 
Μ: Πάντως από εδώ μένω πάρα πολύ μακριά. 
Σ: Θέλεις να σου πω άλλα μέρη για να προσανατολιστείς περίπου; 
Μ: Ναι. 
Σ: Πού περίπου περπατάς ας πούμε; Κάτι να θυμάσαι. Να εδώ είναι ο Αϊ 

Γιώργης, εδώ είναι το στρατόπεδο, οι εργατικές κατοικίες… 
Μ: Εδώ είναι το στρατόπεδο; 
Σ: Ναι εδώ. Πού είναι εκεί πέρα. 
Μ: Λοιπόν να σου πω. Εγώ περνάω από εδώ πέρα… περνάω από εδώ, από 

το στρατόπεδο… 
Σ: Άρα μένεις κάπου εδώ ας πούμε. Εδώ είναι το τρίτο το γυμνάσιο.  
Μ: Το…ναι. Εδώ το τρίτο. 
Σ: Την οδό τι θυμάσαι; 
Μ: Του σπιτιού; Εκεί που μένω; 
Σ: Ναι να τη βρούμε.  
Μ: Δεν είναι…μένω δίπλα σε ένα εργοστάσιο και το σπίτι μου επειδή το 

έχουμε κάνει τώρα δεν έχει ακόμα οδό. 
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Σ: Α οπότε θα κάνουμε ένα κύκλο εδώ πέρα να πιάσουμε όλο αυτό ας πούμε. 
Εντάξει; 

Μ: Ναι. 
Σ: Αλλού να κάνουμε κύκλο; 
Μ: Ναι. 
Σ: Πού στον πεζόδρομο; Αλλού πού πας; Να εδώ είναι η πλατεία Γκόνου 

Γιώτα. 
Μ: Θέλετε να πείτε που πάω κάθε μέρα για να φτάσω το σχολείο μου; 
Σ: Όχι. 
Μ: Γενικά πού πάω; 
Σ: Πού πας κάθε μέρα για να δούμε εκεί που πας αν έχεις προσέξει κανένα 

άγαλμα, κανένα δρόμο κάτι το οποίο να σχετίζεται… 
Μ: Εγώ κάθε μέρα περνάω από το στρατόπεδο για να έρθω στο σχολείο. 
Σ: Άρα κρατάμε αυτό που κάναμε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Μήπως έχεις προσέξει κάτι το οποίο να σχετίζεται με τους πόντιους, τη 

«Μικρασιατική Καταστροφή», τον πόλεμο με τους Ιταλούς ή τον πόλεμο 
που λες εσύ με την Αλβανία; 

Μ: Όχι. 
Σ: Δεν έχεις προσέξει τίποτα ε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Κανένα άγαλμα κάτι; 
Μ: Εκεί που περνάω δεν έχει αγάλματα. 
Σ: Αλλού; Στα Γιαννιτσά; 
Μ: Έχει στην πλατεία Μάγγου. 
Σ: Είναι σχετικό με κάποιον από αυτούς τους πολέμους; 
Μ: Έχει ένα άγαλμα… 
Σ: Αλλά δεν ξέρεις από πού είναι; 
Μ: Όχι. 
Σ: Αλλού έχεις προσέξει τίποτα για τους Μικρασιάτες, για τους Πόντιους, 

για...τον πόλεμο με  τους Ιταλούς; 
Μ: Τσου. 
Σ: Όχι ε; Κανένα δρόμο ας πούμε; Τίποτα; 
Μ:  (…)  
Σ: Γενικά σε όλα τα Γιαννιτσά μιλάμε. 
Μ: Μακριά δεν πάω, στα Γιαννιτσά πάω κάπου εδώ. 
Σ: Άρα δεν έχεις προσέξει κάποιο όμως; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δε σου αρέσει να ψάχνεις από πού ονομάστηκαν οι οδοί και για ποιον 

έγιναν τα αγάλματα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Λοιπόν κοίτα τι θα κάνουμε. Θα σε παιδέψω λιγουλάκι. Θα σου δώσω ένα 

κατάλογο με όλες τις οδούς των Γιαννιτσών. Μην τρομάξεις. Άμα βρεις 
κάποια οδό, η οποία να σχετίζεται με τα γεγονότα που είπαμε. Να 
επαναλάβουμε τα γεγονότα που είπαμε; 

Μ: Ναι. 
Σ: Η «Μικρασιατική Καταστροφή», ο πόλεμος με την Ιταλία και ο πόλεμος με 

την Αλβανία που είπαμε. 
Μ: Πού έγινε εκεί ο πόλεμος; 
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Σ: Ας πούμε εκεί που ζούσανε οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες, ας πούμε κάποια 
περιοχή που έγινε καμιά μάχη… 

Μ: Οι Άγιοι Σαράντα. 
Σ: Ναι. Τι έγινε εκεί; 
Μ: Δε θυμάμαι αλλά έγινε ένας μ… 
Σ: Στον πόλεμο με τους Ιταλούς; Στον πόλεμο με τους Αλβανούς; Τι έγινε; 
Μ: Με τους… 
Σ: Έλληνες;  
Μ: Με τους πόντιους νομίζω ή με τους Αλβανούς; Είμαι ανάμεσα στους 

πόντιους και στους Αλβανούς. 
Σ: Τι είναι οι Άγιοι Σαράντα δηλαδή; 
Μ: Δεν ξέρω τι είναι οι Άγιοι Σαράντα, αλλά θυμάμαι ότι εδώ πέρα έχει γίνει 

κάτι. 
Σ: Δεν ξέρεις τι; Οπότε δε θα το βάλουμε αφού δε ξέρεις το γεγονός ε; 
Μ: Είναι ή με τους Αλβανούς ή με τους πόντιους, με τους Ιταλούς δεν έχει. 
Σ: Ο.κ. ας συνεχίσουμε. (…) Μην κάθεσαι και παιδεύεσαι, άμα δε σου λέει 

τίποτα άλλαξε σελίδα. 
Μ: Α έχει και από εδώ κάτω; 
Σ: Ε για αυτό σου λέω μην τρομάξεις. 
Μ: Αυτό εδώ τι είναι; 
Σ: Ε Βαρελά. Ε Βαρελά Αικατερίνη.  
Μ: Το Ελευθέριος Βενιζέλου. 
Σ: Τι ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος; 
Μ: Ήταν… ήταν σαν αρχηγός του στρατού. 
Σ: Σε ποιον πόλεμο; Πού ήταν στη «Μικρασιατική Καταστροφή», στον 

πόλεμο με τους Ιταλούς, με τους Αλβανούς; Που ήτανε; 
Μ: Ε…με τους πόντιους ήταν. 
Σ: Δηλαδή τι ήταν; Αρχηγός του στρατού στον πόλεμο με τους πόντιους; 
Μ: Ήταν… 
Σ: Ότι νομίζεις εσύ πες. Ότι είσαι σίγουρη μάλλον. 
Μ: Όχι δε θυμάμαι πως άρχιζε… 
Σ: Δεν είσαι σίγουρη οπότε; 
Μ: Όχι. 
Σ: Οπότε άστο και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. 
Μ: Και το «κλεφτών και αρματολών» μου λέει κάτι. 
Σ: Για ποιο πόλεμο; Για ποιο από όλα; 
Μ: Ε…ε…δε θυμάμαι για ποιον πόλεμο. 
Σ: Δε θυμάσαι όποτε δεν το βάζουμε. 
Μ: Ναι. Ε όλα αυτά που έχω πει κάπου έχουν γίνει αλλά δε θυμάμαι σε ποιον 

ακριβώς πόλεμο. 
Σ: Όταν είσαι σίγουρη θα το λες όμως. Καλά; 
Μ: Ναι. 
Σ: Συνεχίζουμε. 
Μ: Το Κορυτσάς. 
Σ: Το Κορυτσάς από πού; 
Μ: Πολέμησαν; 
Σ: Εννοώ θα το βάλουμε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Στον πόλεμο με την Αλβανία ας πούμε; 
Μ: Ναι θα το βάλουμε. 
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Σ: Θα το βάλουμε ε; 
Μ: Ναι. 
Σ: Ναι. Γιατί δηλαδή θα το βάλουμε; 
Μ: Αφού… 
Σ: Αφού πολέμησαν εκεί ε; 
Μ: Ναι. 
Μ: Εντάξει. 
Σ: Και στην Τραπεζούντα έγινε κάτι. 
Μ: Πού; Στη «Μικρασιατική Καταστροφή»; Στον πόλεμο με τους Αλβανούς; 

Στον πόλεμο με τους Ιταλούς; Με ποιο; 
Σ: Με τους Αλβανούς νομίζω. 
Μ: Τι είναι η Τραπεζούντα δηλαδή; 
Σ: Δεν ξέρω. 
Μ: Οπότε δεν το βάζουμε. Άλλο; 
Σ: Τρικούπη; 
Μ: Ναι. 
Σ: Τι ήταν αυτός; 
Μ: Ε Χαρίλαος. Αυτός έκανε κάτι (;) 
Σ: Αυτά; 
Μ: Ναι. 
Σ: Για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» και για τους πόντιους από πού έχεις 

ακούσει; Από το σπίτι; Από την τηλεόραση; Από πού; 
Μ: Από την ιστορία, το σχολείο. 
Σ: Από το σχολείο μόνο. 
Μ: Ναι. 
Σ: Δεν ακούς από αλλού πουθενά τίποτα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Για τον πόλεμο με την Ιταλία; 
Μ: Δεν έχω ακούσει. 
Σ: Δεν έχεις ακούσει ούτε από το σχολείο ε; 
Μ: Όχι. Μπορεί να μας εξηγήσει η κυρία και να μην το θυμάμαι. 
Σ: Για τον πόλεμο με την Αλβανία; 
Μ: Τι έγινε; 
Σ: Εννοώ από το άκουσες από τη μαμά σου (το είπε πριν), από το σχολείο 

έχεις ακούσει τίποτα; Για την Κορυτσά και τα λοιπά; 
Μ: Σας είπα στην πέμπτη τάξη έγραφε κάτι για την Κορυτσά, στις 18 

Οκτωβρίου γιορτάζουμε την απελευθέρωση της…των ελλήνων νομίζω.  
Σ: 18 Οκτωβρίου; Την απελευθέρωση ποιανών; 
Κάτι για την Κορυτσά στις 18 Οκτωβρίου. 
Σ: Ναι. 
Μ: Ναι και κάνουμε και ποιήματα έξω από…από το σχολείο και λέγαμε και 

ποιήματα, έλεγαν κάτι για την Κορυτσά νομίζω. 
Σ: Κάτι λέγανε ε; 28 ε 18 Οκτωβρίου τι γιορτάζουμε; 
Μ:  (…) 
Σ: Μήπως θυμάσαι πως τη λένε τη γιορτή; 
Μ: Πάντως έχει σχέση με την Κορυτσά. 
Σ: Έχει σχέση με την Κορυτσά. Οπότε μπορεί να είναι για αυτόν τον πόλεμο 

που λέμε; 
Μ: Ναι. 
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Σ: Για αυτόν τον πόλεμο ας πούμε έχεις ακούσει καμία ιστορία από κανένα 
παππού, καμία γιαγιά ο οποίος το έζησε; Κάτι τέτοιο; 

Μ: Όχι. 
Σ: Όχι ε, δεν έχεις ακούσει μόνο αυτό από το σχολείο και από το σπίτι; 
Μ: Ναι. 
Σ: Κανένα έργο κανένα ντοκιμαντέρ τίποτα;  
Μ: Δε βλέπω πολύ τηλεόραση. 
Σ: Λοιπόν στη δημοτική βιβλιοθήκη πας καθόλου; 
Μ: Πολύ σπάνια. 
Σ: Δεν πάς ε; Εδώ έχω μερικά βιβλία, τα οποία μπορεί να τα έχεις δει από 

παντού. Ρίξε μια ματιά και πες μου αν διάβασες κανένα. 
Μ: Όχι δεν έχω διαβάσει. 
Σ: Δεν έχεις διαβάσει.  
 

Συνέντευξη τέταρτη 
Σ: Σ’ αρέσει η ιστορία;  
Μ: Η ιστορία για τα παλαιά χρόνια;  

Σ: Ναι.  

Μ: Όχι. 
Σ: Δε σ΄ αρέσει, ε; Δε προσέχεις και πολύ στο μάθημα; Δε πειράζει, 

προτιμήσεις είναι αυτές στα μαθήματα. Λοιπόν, θα σου δείξω κάποιες 
φωτογραφίες από γεγονότα της ελληνικής ιστορίας και θέλω να μου πεις 
αν έχεις δει, αν ξέρεις, αν έχεις ακούσει, αν καταλαβαίνεις για πιο είναι. Δε 
θα βαθμολογηθείς, ούτε θα ακουστεί ξανά το όνομα σου. Καλά;  

Μ: Καλά.  
Σ: Εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ;  
Μ: Είναι φτωχοί άνθρωποι. 
Σ: Τι είναι; Δε θα μπορούσε να είναι στα παλιά τα χρόνια;  
Μ: Ναι.  
Σ: Και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι; Τι σημαίες έχει στα μπαλκόνια;  
Μ: Ελληνική;  
Σ: Ελληνικές, ναι. Άρα κάτι γιορτάζουν και βγάλανε τις σημαίες. 
Μ:  (…) 
Σ: Θα μπορούσε, όμως κοίτα τι φοράνε εδώ. Κελεμπίες, σαρίκια, φέσια. Άρα 

δεν είναι στην Ελλάδα, πιθανόν. Μήπως θυμάσαι κάποια άλλη περιοχή 
κάπου στην ανατολή όπου να υπήρχανε Έλληνες; Ή άνθρωποι που να 
νοιώθανε Έλληνες;  

Μ: Στην Ασία;  
Σ: Σε ποια περιοχή; Μήπως θυμάσαι πως την λένε; Κάνατε και το μάθημα 

στην ιστορία. Πρόσφατα.  
Μ: Τουρκία;  
Σ: Όχι. Στην Τουρκία κάπου. Γιατί είπες Ασία; Μήπως θυμάσαι κάποιο 

όνομα;  
Μ:  (…) 
Σ: Για να δείξουμε μία δεύτερη εικόνα. Μήπως θυμηθείς. Εδώ πέρα τι 

βλέπεις;  
Μ: Κάποιους να κάνουν ταξίδια με πλοία.  
Σ: Ανθρώπους να κάνουν ταξίδια με πλοία. Αλλά αυτοί εδώ οι άνθρωποι τι 

κουβαλάνε; Κουβαλάνε μπόγους, και άμαξες και έχουν επάνω πράγματα. 
Σαν να πηγαίνουν μακριά. Άρα αυτοί μεταναστεύουν, φεύγουνε. Μήπως 
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θυμάσαι σε ποια περιοχή, εδώ που είναι στην πρώτη εικόνα που είπες 
υπήρχαν Έλληνες που τους διώξαν, που φύγανε;  

Μ: Θα ’φύγαν επειδή δεν άντεχαν εκεί που ήταν. 
Σ: Πού ήταν αυτό; Μήπως θυμάσαι τώρα; Δε σου έρχεται στο μυαλό;  
Μ: Πελοπόννησο, Θεσσαλία;  
Σ: Τώρα η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία δεν έχει Έλληνες;  
Μ: Έχει.  
Σ: Ε τότε, αφού αυτοί φύγανε;  
Μ: Κύπρος;  
Σ: Δεν είναι Κύπρος.  
Μ: Κρήτη;  
Σ: Και τώρα η Κρήτη ελληνική δεν είναι; Κοίτα να δεις. Τώρα θα σου δείξω 

και την 3η και 4η φωτογραφία, οι οποίες μοιάζουνε, και είναι γνωστές 
φωτογραφίες. Τι βλέπεις εδώ; 

Μ: Ένα τρένο.  
Σ: Δεν είναι τρένο. 
Μ: Σπίτια. Απ΄ τον πόλεμο.  
Σ: Τι κάνουν αυτά τα σπίτια;  
Μ: Καίγονται.  
Σ: Και στην κάτω φωτογραφία πάλι δεν καίγονται; Και χει και το πλοίο να 

φεύγει. Μήπως θυμάσαι κάποια πόλη στην ελληνική ιστορία, η οποία να 
λέμε ότι κάηκε, καταστράφηκε;  

Μ: Κωνσταντινούπολη;  
Σ: Πρόσφατα. Που έχει μείνει η φράση, η καταστροφή της τάδε πόλης. Δεν 

έχεις ακούσει δηλαδή τίποτα για Μικρασιάτες, Πόντο.  
Μ: Ναι έχω ακούσει.  
Σ: Τι έχεις ακούσει;  
Μ: Από την Πέλλα;  
Σ: Από την Πέλλα;  Δεν θυμάσαι πια πόλη είναι αυτή, ή σε ποια περιοχή 

ζούσανε αυτοί οι Έλληνες. Από που τους διώξανε. Απ΄ τη Μικρά Ασία που 
είπαμε. 

Μ: Η Μικρά Ασία είναι κάπου κοντά στην Τουρκία. 
Σ: Ναι. 
Μ: Στη Θράκη, κοντά εκεί.  
Σ: Δεν έχεις ακούσει τι έγινε μ’ αυτούς ε; Δε πειράζει. Ας το αφήσουμε αυτό. 

Πάμε στο επόμενο γεγονός. Δεν έχει σχέση με Μικρά Ασία πλέον. Είναι η 
5η φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ;  

Μ: Είναι, κρατάνε τους σάκους, τους μπόγους και φεύγουνε. 
Σ: Και πού πάνε; Για δες πάνω 
Μ: Στο βουνό.  
Σ: Τι γίνεται στο βουνό; Έχει εκρήξεις σημαίες.  
Μ: Μήπως έχει γυναίκες;  
Σ: Ναι εδώ έχει γυναίκες και εδώ άντρες. Κάτσε να το βγάλουμε απ΄ τη 

ζελατίνα να φαίνεται καλύτερα.  
Μ: Έχω ακούσει, είχαν πάει οι γυναίκες με τα παιδιά τους στο βουνό και είχαν 

πέσει.  
Σ: Ναι αλλά δε φαίνεται να πηγαίνουν να πέσουν. Έχουν και άντρες που 

πολεμάνε. Να αυτές εδώ οι γυναίκες κουβαλάνε σάκους, κιβώτια που λένε 
ελληνικός στρατός. Άρα εκεί μέσα θα έχει πολεμοφόδια. Τέτοια πράγματα 
για τον πόλεμο. Έχεις ακούσει κάποιο τραγούδι, στο σχολείο, ή έχεις δει 
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κάποια φωτογραφία με γυναίκες που να πηγαίνουν πράγματα στους 
άνδρες που πολεμάνε;  

Μ: Δε θυμάμαι. 
Σ: Δε θυμάσαι, ε; Λοιπόν ας τα’ αφήσουμε αυτό.  
Μ: Εσείς τα ξέρετε αυτά;  
Σ: Ναι, εγώ τα ξέρω.  
Μ: Έχετε πάει σ΄ όλη την Ελλάδα;  
Σ: Όχι, μόνο στα Γιαννιτσά την κάνω την έρευνα. Άμα δε σου «έρχεται», να 

δούμε την επόμενη φωτογραφία. Δε χρειάζεται να παιδεύεσαι. Τι βλέπεις 
εδώ;  

Μ: Στρατιώτες να παλεύουνε, στο βουνό.  
Σ: Τι έχει κάτω;  
Μ: Χιόνι.  
Σ: Μήπως μπορείς να καταλάβεις, από το συνδυασμό του βουνού με το χιόνι 

και από τη στολή των στρατιωτών, ποιους μπορεί να πολεμάνε; Σε ποιον 
πόλεμο μπορεί να είναι; Σε πόλεμο ακούμε ότι έγινε πάνω στο βουνό, ότι 
είχε χιόνι, βαρύ χειμώνα;  

Μ: Στην Αλβανία.  
Σ: Ποιους πολεμούσαν τότε οι Έλληνες; 
Μ: Τους Τούρκους;  
Σ: Ας αφήσουμε τους Τούρκους. Ποιους άλλους πολεμούσαν τότε οι 

Έλληνες; Θυμάσαι; 
Μ: Τους Βούλγαρους.  
Σ: Είπες ότι αυτός ο πόλεμος έγινε στην Αλβανία, και οι Αλβανοί με ποιους 

πολέμησαν; Μήπως ήταν και κάποιοι άλλοι; Δε θυμάσαι, ε; Και για ποιο 
λόγο πολέμησαν;  

Μ: Τους Τούρκους;  
Σ: Και τι ήταν οι Τούρκοι; Σύμμαχοι των Αλβανών;  
Μ: Όχι.  
Σ: Άμα είσαι σίγουρη θα μου λες. Να σε ρωτήσω. Για ποιο λόγο πολέμησαν 

οι Έλληνες τους Αλβανούς; Μήπως ξέρεις;  
Μ: Για να πάρουν τα εδάφη τους.  
Σ: Να πάρουν οι Έλληνες τα εδάφη των Αλβανών;  
Μ: Όχι, για να προστατεύσουν τα εδάφη τους.  
Σ: Από τους Αλβανούς; Από ποιους; Τι έχεις ακούσει εσύ γι’ αυτόν τον 

πόλεμο; Από το σχολείο, το σπίτι, την τηλεόραση.  
Μ: Έχω ακούσει ότι είχαν χιόνια, κρύο, πολεμούσανε, αλλά δε θυμάμαι με 

ποιους.  
Σ: Ναι, αλλά θυμόσουνα ότι ήτανε στην Αλβανία πάνω.  
Μ: Ναι.  
Σ: Πιστεύεις ότι οι Έλληνες πολεμούσαν τους Αλβανούς, ή απλά η μάχη έγινε 

εκεί πέρα; Λοιπόν, μήπως θυμάσαι κάποια νίκη των Ελλήνων στον 
πόλεμο αυτό; Να κοίτα αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Τι βλέπεις εδώ;  

Μ: Ελληνικές; Ναι είναι ελληνικές και έχει και μία δύο Αγγλικές. 
Σ: Όχι. Απλά οι Έλληνες ήταν σύμμαχοι των Άγγλων στον πόλεμο αυτό. Δεν 

είναι τραβηγμένη στην Ελλάδα. Πάνω στα βουνά της Αλβανίας. Μήπως 
θυμάσαι μία πόλη την οποία μπορεί να μπήκαν και να πήραν οι Έλληνες;  

Μ: Δε θυμάμαι.  
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Σ: Προς το παρόν θυμάσαι ότι οι Έλληνες είχανε πολεμήσει στην Αλβανία, ότι 
ήτανε πάνω στο βουνό και είχε και χιόνι και χειμώνα. Μήπως θυμάσαι 
πότε περίπου ήτανε; Πριν το 1900 ή μετά;  

Μ: Πριν. 
Σ: Πριν το 1900; Ας πούμε τους Τούρκους οι Έλληνες ή μετά; Για να δούμε 

την τελευταία φωτογραφία τώρα. Θα ξεδιαλύνει λίγο τα πράγματα. Το 
πρώτο μισό. Είναι ένας χάρτης. Και αυτοί εδώ οι άνθρωποι τι κάνουν; Τι 
τραβάνε σ΄ αυτόν εδώ στο χάρτη; Ποια χώρα;  

Μ: Την Ιταλία.  
Σ: Και τι γράφει από κάτω;  
Μ: Παλεύουνε με τους Ιταλούς για να μη πάρουνε την Ιταλία.  
Σ: Ποιοι;  
Μ: Οι Έλληνες.  
Σ: Άρα νικάνε οι Έλληνες.  
Μ: Ναι.  
Σ: Άρα σ’ αυτόν εδώ τον πόλεμο που έλεγες είχε πάρει μέρος και η Ιταλία. 

Μήπως ξέρεις αν ποτέ έχει πολεμήσει η Ιταλία με την Αλβανία;  
Μ: Δε νομίζω. 
Σ: Δε νομίζεις. Τον πόλεμο με την Ιταλία και την Ελλάδα τον θυμάσαι; Μήπως 

ξέρεις σε ποια γιορτή είναι, τι έγινε τότε; Δε δίνεις προσοχή στις γιορτές και 
σ’ αυτά, ε;  

Μ: Δεν πηγαίνω πολύ σ’ αυτά.  
Σ: Εδώ πέρα γράφει ένα όνομα. Ποιος είναι αυτός ο Μουσολίνι;  
Μ: Είναι στρατιώτης.  
Σ: Τι είναι αυτός, στρατιώτης; Έχεις ακούσει κάνα τραγούδι που να λέει μέσα 

Μουσολίνι; Δε θυμάσαι να’ χει πολεμήσει η Ελλάδα με την Ιταλία; Κάποιο 
γεγονός, τίποτα; Δε θυμάσαι, ε; Για τον πόλεμο με την Αλβανία τι θυμάσαι; 
Τι έχεις ακούσει γι’ αυτό; Μας ενδιαφέρουνε και τι κουβαλάνε τα παιδιά, η 
μνήμες τους, και τι ρόλο παίζουνε στη μάθηση.  

Μ: Αυτά δεν τα ξέρω καλά.  
Σ: Αλλά πριν απάντησες σωστά. Ήξερες ότι ο πόλεμος είχε γίνει στα βουνά 

της Αλβανίας. Από πού το είχες ακούσει αυτό;  
Μ: Είχαμε πει.  
Σ: Πού το είχατε πει; Εδώ στο σχολείο  
Μ: Ναι.  
Σ: Τι είχατε πει;  
Μ: Είχαν πάει εκεί, στα βουνά, ήτανε χειμώνας, έκανε κρύο, και οι κάτοικοι 

ήταν κουρασμένοι.  
Σ: Και για ποιο λόγο είχα παλέψει; Είχανε πολεμήσει;  
Μ: Για να προστατεύσουν τα εδάφη τους.  
Σ: Ποιοι ήθελαν να προστατεύσουν τα εδάφη τους;  
Μ: Οι Έλληνες από τους Αλβανούς.  
Σ: Δηλαδή όταν λέγατε εσείς γι’ αυτόν τον πόλεμο, απλά σου έμεινε ότι έγινε 

πάνω στην Αλβανία. Δεν πρόσεχες τα υπόλοιπα. Τα βαριόσουνα ε;  
Μ: Είχαν πάρει τα εδάφη των Ελλήνων νομίζω.  
Σ: Οι Αλβανοί; Ποια εδάφη; Καμιά πόλη;  
Μ: Έχω πάει από εκεί. Γιατί πηγαίνω Αλβανία. Από κει είμαι. Και χω πάει από 

κει. Γιατί πέρναμε λεωφορείο να πάμε σπίτι.  
Σ: Σε εκείνη την πόλη ε;  
Μ: Ναι.  
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Σ: Πόσα χρόνια έχεις να πας;  
Μ: Κάθε χρόνο πηγαίνω, από δευτέρα τάξη.  
Σ: Από τότε είσαι εδώ; Άρα μήπως τα χετε κάνει στο σχολείο σας στην 

Αλβανία αυτά εδώ; Δεν ξέρεις ε; Μήπως έχετε κάποια γιορτή εκεί;  
Μ: Είχαν πάρει λίγα εδάφη και ή κάποιες πόλεις που ήταν των Ελλήνων, αλλά 

τώρα τα χουνε οι Αλβανοί. Τα χουν κάνει τα σύνορα. 
Σ: Δηλαδή οι Αλβανοί σ΄ αυτόν τον πόλεμο ήθελαν να πάρουν κάποιες 

περιοχές των Ελλήνων. Αλλά τελικά τις κράτησαν αυτές τις περιοχές οι 
Αλβανοί. 

Μ: Τις πήραν, ναι.  
Σ: Όχι, δεν ξέρεις ε; Οπότε δε θυμάσαι τίποτα για πόλεμο Ελλήνων-Ιταλών. 

Ούτε για τους Μικρασιάτες, πότε ήρθαν και τα λοιπά. Δε θυμάσαι. Δεν 
πειράζει. Λοιπόν Φραντσέσκα, θα σε ρωτήσω ακόμη κάτι. Μήπως έχεις δει 
κανένα μνημείο στην πόλη το οποίο να είναι σχετικό μ΄ αυτά τα δύο;  

Μ: Το Μαύρο Άγαλμα.  
Σ: Που να είναι σχετικό. Να ξέρεις ότι είναι σχετικό. Τι έχει; Μνημείο, δρόμο, 

πλατεία, κάτι;  
Μ: Ναι στην πλατεία κάτω.  
Σ: Έχει αγάλματα, αλλά δεν ξέρεις για ποιον είναι.  
Μ: Έχω διαβάσει για ένα ναύαρχο.  
Σ: Απλά δε ρωτάς ποιανού είναι, για ποιον πόλεμο είναι. Δεν προσέχεις πολύ 

το δρόμο.  
Μ: Τα χω δει τ’ αγάλματα.  
Σ: Δεν σ’ ενδιαφέρουν και αυτά. Βαρετά είναι, ε;  
Μ: Τα χω διαβάσει αλλά…  
Σ: Δε μπήκες στον κόπο να ρωτήσεις από ποιον είναι, πότε είναι.  
Μ: Μια φίλη μου έχει ένα βιβλίο. Παλιά το χα διαβάσει ήτανε παλιά πως ήτανε 

η πλατεία, και τους πολέμους. Το χω διαβάσει αλλά δε το θυμάμαι. Έλεγε 
αυτό κάτι πράγματα για το πώς ήταν παλιά.  

Σ: Οπότε για να κλείσουμε ούτε για τους Μικρασιάτες θυμάσαι, ούτε για τον 
πόλεμο με την Ελλάδα και την Ιταλία. Και για τον πόλεμο με την Ελλάδα 
και την Αλβανία, είπες ότι πολέμησαν οι Αλβανοί τους Έλληνες για να 
πάρουν κάποια εδάφη. Μήπως θυμάσαι κάποια νίκη των Ελλήνων σ’ 
αυτόν τον πόλεμο; Κάποια πόλη την οποία μπορεί να πήρανε για λίγο 
καιρό οι Έλληνες;   Δε σου έρχεται στο μυαλό ε; Μήπως έχεις δει πουθενά 
στην Αλβανία, μια που είπες ότι είστε από κει, κανένα μνημείο γι΄ αυτόν 
τον πόλεμο; Καμιά ημερομηνία που να την γιορτάζουν ας πούμε.  

Μ: Δεν έχω δει γιατί εκεί πέρα πηγαίνουμε μόνο τα καλοκαίρια για να 
συναντάμε τους συγγενείς μας για θάλασσα.  

Σ: Δεν έχεις προσέξει δεν έχεις ακούσει δηλαδή κάτι. Μήπως έχεις δει κάτι 
στο σπίτι; Στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή έχεις διαβάσει κανένα βιβλίο 
για τον πόλεμο αυτό;  

Μ Έχω ακούσει.  
Σ: Τι έχεις ακούσει;  
Μ: Αυτά. Είχαν μιλήσει για τον πόλεμο αυτό και είχαν εμφανιστεί κάποιοι 

άνθρωποι, νομίζω ήταν μετά το 1900.  
Σ: Πιστεύεις ότι ήταν μετά το 1900 ο πόλεμος ε;  
Μ: Ναι, μάλλον.  
Σ: Και τι λέγαν οι άνθρωποι αυτοί;  
Μ Λέγανε για το πώς πάλεψαν στα βουνά.  
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Σ: Αυτοί ήταν Έλληνες ή Αλβανοί;  
Μ: Έλληνες.  
Σ: Απλά έλεγαν πως πάλεψαν πάνω στα βουνά, δεν είπαν για κάποιον άλλο 

που να πολέμησαν. Είσαι σίγουρη ότι πολέμησαν με τους Αλβανούς.  
Μ: Ναι γιατί πάλευαν στα βουνά, εκεί.  
Σ: Δηλαδή έχεις δει στην τηλεόραση, έχεις ακούσει στο σχολείο. Δεν έχεις 

μπει στον κόπο να ρωτήσεις για ποιο λόγο και τα λοιπά, ας πούμε στο 
σπίτι ή και πουθενά αλλού;  

Μ: Οι γονείς μου δεν ξέρουν από αυτά. Μια φίλη μου σας είπα. Στη γειτονιά 
μου δεν έχω φίλες. Έχω μια. Δεν συναντιόμαστε.  

Σ: Οπότε δεν πολυρωτάς για αυτά που ακούς γενικά.  
Μ: Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ.  
Σ: Δε σε ενδιαφέρει η ιστορία για να μάθεις, ε;  
Μ: Ναι πιο πολύ μ΄ ενδιαφέρουνε αυτά που κάνω στο μέλλον και αυτά που μ΄ 

αρέσουνε.  
Σ: Εντάξει. Βιβλία διαβάζεις; Για να δούμε μήπως έχεις διαβάσει κάποια από 

αυτά. Τίποτα. Λοιπόν, στην πρώτη γραμμούλα έχει το όνομα του βιβλίου, 
στη δεύτερη αυτού που το έγραψε και στην τρίτη αυτού που το έκδωσε, 
που έδωσε τα λεφτά για να βγει το βιβλίο. Εσύ ας πούμε θα διαβάσεις 
μόνο την πρώτη γραμμούλα. Τα υπόλοιπα δεν πιστεύω να τα θυμάσαι. 
Μήπως ξέρεις κάποιο, μήπως έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά;  

Μ: Όχι. 
Σ: Δεν έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά. Σ’ ευχαριστώ πολύ που με 

βοήθησες!  
 

Συνέντευξη πέμπτη 
Σ: Ήθελα να σε ρωτήσω μήπως έχεις κάνει…μήπως έχεις ακούσει για 

κάποιον πόλεμο στον οποίο να πήρε μέρος η Ελλάδα και η Αλβανία μαζί; 
Όχι μαζί σα σύμμαχοι γενικά. 

Μεταφράστρια: Η μεταφράστρια (στην Αλβανία πρέπει να το έχουνε 
κάνει) 

Σ: Ε πολέμησε ποτέ η Ελλάδα με την Αλβανία; 
Μ: Ε 
Σ: Πότε; Πες το στα αλβανικά και θα μου το πει η κοπέλα. 
Μ: Δεν το θυμάται. 
Σ: Δε θυμάται να έχει πολεμήσει ποτέ η Ελλάδα με την Αλβανία; Δεν κάνατε 

κανένα μάθημα στη ιστορία σας; 
Μ: Μπορεί να κάνανε όταν είχε φύγει. 
Σ: Α. ε το άγαλμα πως είπες το άγαλμα που είχες δει στην Κορυτσά;  
Μ: Το άγαλμα;  
Σ: Του Ισμαήλ ποιανού ήτανε; 
Μ: Δε θυμάμαι το όνομα του αλλά νομίζω ότι το άγαλμα του το είδα στην 

Κορυτσά. 
Σ: Ναι. Μήπως θυμάσαι οι Έλληνες να διεκδικούν την Κορυτσά ή να την 

έχουνε κερδίσει σε κάποιον πόλεμο; 
Μ: Όχι. 
Σ: Δε θυμάσαι; 
Μ: Αναρωτιέμαι γιατί δεν τα έχουμε κάνει αυτά στην ύλη. 
Σ: Μέχρι σε ποια τάξη ήσουνα στην Αλβανία; Έκανες την πέμπτη; Την έκτη 

δημοτικού; Πού; 
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Μ: Την πέμπτη. 
Σ: Την πέμπτη; 
Μ: Άφησε την έκτη τάξη στη μέση και ήρθε και γράφτηκε στο σχολείο εδώ. 
Σ: Ε δεν έχετε κάνει για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για την Ιταλία και τη 

Γερμανία; Έχετε κάνει εκεί στην ιστορία για τον δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο; 

Μ: Με; 
Σ: Γερμανία δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο; 
Μ: Όχι δεν… 
Σ: Δεν έχετε κάνει δηλαδή για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τίποτα; 
Μ: Όχι. 
Σ: Όχι ε; Μέχρι ποια χρονιά έχετε φτάσει στην ιστορία εκεί; 
Μ: 1971, μέχρι εκείνη την περίοδο είναι. Δεν καταλαβαίνει καθόλου. 
Σ: Ε στην ιστορία μέχρι ποια χρονιά κάνατε; Χρόνο; Ε 1920; 1940; 1970; Πού 

σταματήσατε όταν έφυγες; 
Μ: Νομίζει το 1970. Νομίζει. 
Σ: Δηλαδή κάνατε σύγχρονη ιστορία. Κάνατε από το ’70, μέχρι το ’70. Δεν 

κάνατε για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο; 
Μ: Είναι να τα κάνανε τώρα αλλά εγώ έχω φύγει. 
Σ: Ναι αλλά άμα είναι να κάνουν μέχρι το 1970,  ο δεύτερος παγκόσμιος έγινε 

το 1940. Δε σου λέει κάτι η ημερομηνία; 
Μ: Όχι. 
Σ: Για την ιταλική κατοχή της Αλβανίας κάνατε τίποτα; Πού την είχαν 

καταλάβει οι Ιταλοί; 
Μ: Την Αλβανία; 
Σ: Ναι. 
Μ: Οι Ιταλοί είχαν καταλάβει την Αλβανία; 
Σ: Ναι. 
Μ: Δε…δε μπορεί να θυμηθεί. 
Σ: Ευχαριστώ πολύ με βοήθησες πάρα πολύ. 

 
 


