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μκμμάδμκηαη μη απμλε-
ναμέκμη ώνημμη θανπμί 
μνηζμέκςκ θοηώκ ηεξ 
μηθμγέκεηαξ ηςκ α-
γνςζηςδώκ πμο είκαη 
απαιιαγμέκμη από θά-
ζε μνγακηθή ή ακόνγα-
κε ύιε. 

ηα Δεμεηνηα-
θά ακήθμοκ ηα:  

ηηάνη, Ηαια-
μπόθη, Ρύδη, 
Ηνηζάνη, Βνώμε, 
ίθαιε, όνγμ, 
Ηεπνί. 

Όμςξ, γηα ηε ζύκηαλε 

εκόξ δηαηημιμγίμο, ε-
πεηδή μ απώηενμξ 
ζθμπόξ είκαη μ θαζμ-
νηζμόξ ηζμδοκάμςκ 
πμζμηήηςκ ηνμθίμςκ, 
ε μμάδα ηςκ Δεμεηνη-
αθώκ & ημο ρςμημύ 
θαζμνίδεηαη ςξ μηα 
πημ δηεονομέκε μμάδα 
πμο πενηιαμβάκεη, 
όπςξ ακαθένεηαη ζημ 
βηβιίμ ηεξ Οηθ. Οθμ-
κμμίαξ: 

1. ηα Δεμεηνηαθά 

2. ηα πνμσόκηα ηςκ 

Δεμεηνηαθώκ (ρςμί, 
παλημάδηα, θνηηζίκηα, 
δομανηθά, δεμεηνηαθά 

πνςηκμύ από ηα μπμία 
ζνεπηηθόηενα ζεςνμύ-
κηαη ημ θμοάθεν θαη ημ 
μμύζιη, εκώ αθμιμοζμύκ 
μη κηθάδεξ από δεμεηνη-
αθά μιηθήξ άιεζεξ ). 

3. ηηξ παηάηεξ θαη όια 
ηα πνμσόκηα ημοξ, όπςξ 
μ πμονέξ (δειαδή κηθά-
δεξ αθοδαηςμέκεξ πα-
ηάηαξ). 

   Όιεξ μη παναπάκς 
ηνμθέξ μκμμάδμκηαη α-
μοιμύπεξ θαη απμηειμύκ 
ηε βαζηθή ηνμθή πμιιώκ 
πιεζοζμώκ ζε όιεξ ηηξ 
επείνμοξ. Πανόια αοηά, 
εκώ μη αμοιμύπεξ ηνμ-
θέξ ζα έπνεπε κα απμ-
ηειμύκ ηε βάζε ηεξ δηα-
ηνμθήξ μαξ, παναηενεί-
ηαη ζήμενα όηη ηηξ θαηα-
καιώκμομε ζε μηθνόηε-
νεξ πμζόηεηεξ.   

     Δρ. Δ. Μακρή 

   Ε μμάδα ηςκ δεμε-
ηνηαθώκ  θαη ημο ρς-
μημύ είκαη πιμύζηα ζε 
ζοζηαηηθά θαύζεξ, 
δειαδή οδαηάκζναθεξ 
θαη από αοημύξ θονίςξ 
ημ άμοιμ.  

Πενηέπμοκ αθόμα: 

1. οζηαηηθά απαναί-
ηεηα γηα ηεκ μηθμδόμε-
ζε ημο μνγακηζμμύ 
όπςξ πνςηεΐκεξ, 

2. οζηαηηθά πνμζηα-
ζίαξ, όπςξ μη βηηαμί-
κεξ θαη ηα μεηαιιηθά 
άιαηα, 

Σέιμξ, ε θιμύδα ηςκ 
δεμεηνηαθώκ πενηέπεη 
άπεπηεξ θοηηθέξ ίκεξ. 

Οη ίκεξ απμηειμύκ ημ 
ζθειεηό ηςκ θοηώκ θαη 
ηα ημηπώμαηα ηςκ θοηηά-
νςκ θαη είκαη θοηηθμί πμ-
ιοζαθπανίηεξ όπςξ ε 
θοηηανίκε, ε ιηγκίκε θ.ά 
πμο δεκ απμννμθώκηαη 
από ημκ μνγακηζμό. Παί-
δμοκ όμςξ ζεμακηηθό νό-
ιμ ζηε δηαηνμθή γηαηί 
επενεάδμοκ ηεκ ιεηημον-
γία ημο πεπηηθμύ ζςιήκα 
θαη ηδηαίηενα ημο παπέμξ 
εκηένμο.  

Ηιείκμκηαξ μπμνμύμε κα 
πμύμε όηη, ε μμάδα αοηή 
είκαη ε θαηελμπήκ ζενμη-
δμγόκμξ μμάδα. ε ογηεη-
κή δηαηνμθή πνεηαδόμα-
ζηε δεμεηνηαθά πμο 

έπμοκ όιεξ ηηξ ίκεξ ημοξ. 
Οη θαζεμενηκέξ μαξ ακά-
γθεξ ζε ίκεξ είκαη 30 γν. 
Γηα ημ ιόγμ αοηό πνέπεη 
κα πνμηημμύμε μαύνμ ρς-
μί, ή, ακ δεκ μαξ ανέζεη, 
κα παίνκμομε πνόγεομα 
με δεμεηνηαθά μιηθήξ 
άιεζεξ.  

Γηα μηα ηζμννμπεμέκε 
δίαηηα πνεηαδόμαζηε ημο-
ιάπηζημκ 4 ηζμδύκαμα  
ηεκ εμένα. Όζμ πημ πμιύ 
ενγάδεηαη ή αζθείηαη 
έκαξ άκζνςπμξ ηόζμξ 
μεγαιύηενεξ πμζόηεηεξ 
πνέπεη κα θαηακαιώκεη 
από αοηή ηεκ μμάδα.  

            Δρ. Δ. Μακρή 
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Τα Δεμεηνηαθά: Από ημ πζεξ ζημ ζήμενα 

Γπεηδή μέπνη πνόζθαηα έκα με-
γάιμ μένμξ ηςκ ειιεκηθώκ κμηθμ-
θονηώκ αζπμιμύκηακ με γεςνγη-
θέξ ενγαζίεξ, δεκ αγόναδακ δε-
μεηνηαθά. Έζπενκακ, ζένηδακ θαη 
αιώκηδακ πανάγμκηαξ ημοξ θαν-
πμύξ πμο είπακ ακάγθε γηα όιε 
ηεκ πνμκηά. ηε ζοκέπεηα, μη κμη-
θμθονέξ δύμςκακ ρςμί θάζε 
βδμμάδα, έθηηαπκακ επίζεξ πο-
ιμπίηεξ, ηναπακά θαη ιαδάκηα γηα 
όιμ ημ πνόκμ. ήμενα, μη πενηζ-
ζόηενμη έιιεκεξ πνμμεζεύμκηαη 
αοηά ηα πνμσόκηα απ’ ημ εμπόνημ.  

Σα ηειεοηαία όμςξ πνόκηα πμιιμί 
μεηώκμοκ ηεκ θαηακάιςζε ρς-
μημύ. Όμςξ, ακ πνμζέλμομε, ζα 
δμύμε όηη μ ζύγπνμκμξ ηνόπμξ 
δςήξ μαξ μδήγεζε ζε κέεξ μμν-

θέξ πνμσόκηςκ πμο έπμοκ ςξ 
βάζε ημοξ ημ αιεύνη π.π. ζά-
κημοηηξ, θνμοαζάκ, μπηζθόηα 
θ.ά. Γηα ημοξ ακζνώπμοξ πμο 
θαηακαιώκμοκ ηέημημο είδμοξ 
ηνμθέξ, ε μείςζε ηεξ θαζεμενη-
κήξ πμζόηεηαξ ρςμημύ είκαη 
απαναίηεηε.  

Γπεηδή ηα δεμεηνηαθά είκαη πμ-
ιύ θηςπά ζε κενό ζοκηενμύκηαη 
ακαιιμίςηα γηα πμιιμύξ μήκεξ, 
θαιό είκαη κα ηα απμζεθεύμομε 
ζε δμπεία πμο θιείκμοκ αενμ-
ζηεγώξ, μαθνηά από ηεκ ογναζία 
γηα κα απμθύγμομε ηηξ δομώζεηξ 
θαη ημ μαύνηζμα. Πνηκ πνεζημμ-
πμηήζμομε ημ αιεύνη  πνέπεη κα 
ημ θμζθηκίζμομε γηα κα είμαζηε 
ζίγμονμη γηα ηε πνήζε ημο. Σμ 

ρςμί ζοκηενείηαη ζημκ θαηαρύθηε 
γηα πμιιμύξ μήκεξ. 

Δρ. Δήμηηρα Μακρή 

4) «Σάδεη θμύνκμοξ με θανβέιηα 
θαη ιαγμύξ με πεηναπήιηα». 

5) «Σεξ γεηηόκηζζαξ ημ ρςμί είκαη 
γιοθό». 

6)  «Φςμί δεκ έπμομε ηονί δεηά-
με».  

Γηα πενηζζόηενα βιέπε: http://
loulismuseum.gr/education/
paroimies.html?showall=&start=1 

(από ηε ζει. ημο Ιμοζείμο Θμύιε)  

1) Σμ ρςμί θαη ημ κενό θάκμοκ 
ημκ άκζνςπμ γενό. 

2) «Γενόκηςκ έπανε βμοιή θη 
ακζνώπςκ μαζεμέκςκ μπμύ’ 
πμοκε πμιύ ρςμί θη αιάηη θαγς-
μέκμ».  

3) «Ε βηάζε ρήκεη ημ ρςμί, μα 
δεκ ημ θαιμρήκεη». 

4) «ηείιε ζημοξ γύθημοξ κα 
βνεηξ πνμδύμη». 

Πανμημίεξ: Μα μπμνμύζακ κα ιείπμοκ;  

παναγςγήξ εκένγεηαξ θαηά ηε 
μεηαηνμπή μίαξ ή πενηζζμηένςκ 
μνγακηθώκ εκώζεςκ, όπςξ είκαη 
μη οδαηάκζναθεξ, ζε έκα μλύ ή 
μία αιθμόιε. Γηδηθόηενα, μ όνμξ 
δύμςζε είκαη πηζακό κα ακαθένε-
ηαη ζηε πνήζε μηαξ εηδηθήξ θαηε-
γμνίαξ μοθήηςκ (δομμμύθεηεξ) 
γηα ηε μεηαηνμπή εκόξ ζαθπάνμο 
(είδμξ οδαηάκζναθα) ζε αιθμόιε 
ή ζηε πνήζε εηδηθώκ βαθηενίςκ 
γηα ηε παναγςγή γαιαθηηθμύ μλέ-
μξ ζε μενηθά ηνόθημα. 

Υανίιαμξ Σόγηαξ & Βαζίιεξ Σό-
ιεξ 

O άνημξ 

Ο άνημξ παναζθεοάδεηαη βαζη-
θά από αιεύνη ζίημο θαη κενό. 
Γπηπιέμκ πνμζηίζεηαη αιάηη θαη 
δημγθςηηθμί πανάγμκηεξ, όπςξ 
είκαη ε μαγηά. Ε δύμε αθήκεηαη 
κα θμοζθώζεη θαη ηειηθά ρήκε-
ηαη ζημκ θμύνκμ. Ηαηά ηε δύμς-
ζε, μη μύθεηεξ ηεξ μαγηάξ πνμ-
θαιμύκ δηάζπαζε ημο αμύιμο ζε 
μηθνόηενα μόνηα με απμηέιεζμα 
ηεκ παναγςγή δημλεηδίμο ημο 
άκζναθα θαη μ άνημξ θμοζθώ-
κεη. 

          Ιε ημκ όνμ δύμςζε ζηε 
πεμεία εκκμείηαη ε δηαδηθαζία-
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κήγονη ηεξ εμνηήξ, όπςξ θαη ημ 
πνόζθμνμ οπέν ογείαξ ηςκ μαζε-
ηώκ θαη ηςκ δηδαζθόκηςκ ημο 
6μο Γομκαζίμο Γαιαηζίμο. 

   θμπόξ ημο εγπεηνήμαημξ ε 
ακαθάιορε, ζύμθςκα με ημκ 
Bruner, γκώζεςκ θαη εκκμηώκ 
θαζώξ θαη μ μεηαζπεμαηηζμόξ 
ηςκ ήδε απμθηεμέκςκ γκώζεςκ 
ή ε εθηίμεζε, μ έιεγπμξ θαη ε α-
λημιόγεζε ηςκ κέςκ γκώζεςκ ή 

   Σμ ζπμιείμ μαξ, παναδμζηαθά 
εδώ θαη πνόκηα,  οιμπμηεί μηα βη-
ςμαηηθή θαη ζοκάμα δηαζεμαηηθή 
δνάζε γηα ηε γημνηή ηςκ Σνηώκ 
Ζενανπώκ: μη μαζεηέξ πανα-
ζθεοάδμοκ δμοιεύμκηαξ μμαδμ-
ζοκενγαηηθά θαη  με ηεκ θαζμδή-
γεζε μμάδαξ θαζεγεηώκ ηεκ αν-
ημθιαζία πμο ζα δηακεμεζεί ζε 
όιμοξ ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ  
μεηά ημκ εθθιεζηαζμό γηα ηεκ πα-

 1 πμηήνη ιάδη ή βηηάμ ιης-
μέκμ 

 Ιηζό θηιό μαγηά θνέζθηα 

 1 θαθειάθη μαπιέπη θμπακη-
ζμέκμ 

 Ιηζό θαθειάθη μαζηίπα θμ-
πακηζμέκε 

 1 θαθειάθη γιοθάκηζμ 
 

Εθηέιεζε 

ηε ιεθάκε θμζθηκίδμομε ημ α-
ιεύνη, θάκμομε μηα ιαθμοβίηζα 

θαη δηαιύμομε 
ηε μαγηά ζε 
ιίγμ πιηανό κενό. 
Ηαηόπηκ ακαθαηεύμομε όια ηα 
οιηθά νίπκμκηαξ ιίγμ ιίγμ ημ κενό 
θαη δομώκμομε έηζη ώζηε ε δύμε 
μαξ κα είκαη μαιαθή. Σμ ιάδη ημ 
θναηάμε γηα ημ ηέιμξ θαη ημ νί-
πκμομε ιίγμ ιίγμ επεηδή ηα πένηα 
μαξ ζα θμιιμύκ. Ε δύμε ζα πνέ-
πεη κα είκαη αθνάηε. Αθήκμομε 
ημοξ άνημοξ κα θμοζθώζμοκ γηα 
μία ώνα θαη ημοξ ρήκμομε ζημοξ 
160 βαζμμύξ θειζίμο γηα μία ώνα 
πενίπμο, όπςξ ημ ηζμονέθη. 

Υιηθά 

 5 ηαρηά Κμ 30 

 1 ιεθάκε γηα ημ δύμςμα 

 5 θηιά αιεύνη άζπνμ ζθιε-
νό ή θίηνηκμ 

 2μηζε θηιά πενίπμο πιηανό 
κενό 

 1μηζε θηιό δάπανε 

 Ιηζό θμοηαιάθη ημο γιοθμύ 
αιάηη 

.Υιηθά 

Σαράθη Κμ 20 

Θεθάκε γηα δύμςμα 

Αιεύν: 650 γναμμάνηα ζθιενό 
θίηνηκμ 

Ιαγηά: 1 θμοηαιάθη κςπή
(μέγεζμξ αμογδάιμο) ή ιίγμ πνμ-
δύμη 

Αιάηη: Ιηζό θμοηαιάθη ημο γιο-
θμύ 

Κενό: 1μηζε πμηήνη πιηανό
(πενίπμο) 

θναγίδα λοιόγιοπηε 

Εθηέιεζε 

Ημζθηκίδμομε ημ αιεύνη ζηε ιεθά-
κε θαη θάκμομε μηα ιαθμοβίηζα. 
Θηώκμομε ηε μαγηά ζ’ έκα θιηηδά-
κη ημο ηζαγημύ πιηανό κενό θαη ηε 
νίπκμομε ζηε ιαθμοβίηζα θαζώξ 

θαη ημ αιάηη. Σα’ ακαμεηγκύμομε 
όια θαη νίπκμομε ιίγμ ιίγμ ημ ο-
πόιμηπμ κενό, ώζπμο κα δομςζεί 
όιμ ημ αιεύνη. Ε δύμε ζα είκαη 
θάπςξ ζθηπηή, ώζηε κα μεκ θμι-
ιάεη ζηα πένηα μαξ. Σμ δομώκμο-
με πενίπμο 20 ιεπηά πνμζεοπό-
μεκμη. Όηακ δομςζεί θαιά θαη 
γίκεη ιεία θαη αθνάηε ε δύμε ηεκ 
πιάζμομε ζε ζπήμα ζθαηνηθό, ηεκ 
πηέδμομε με ηεκ παιάμε μαξ κα 
γίκεη επίπεδε θαη ημπμζεημύμε 
ημ πνόζθμνμ ζημ θέκηνμ ημο ηα-
ρημύ. Από πνηκ έπμομε δεζηάκεη 
ημ ηαράθη θαη ημ έπμομε αιείρεη 
ειαθνά από μέζα με θενί ή με 
ειάπηζημ ιάθη θαη παζπαιίζεη με 
αιεύνη γηα κα μεκ θμιιήζεη. 
θναγίδμομε ημ πνόζθμνμ με 
βαζηά λύιηκε ζθναγίδα, ώζηε ηα 
γνάμμαηα κα γίκμοκ ακάγιοθα θη 
ειαθνά ηε ζηνίβμομε πμιύ ιίγμ. 
Σε ζεθώκμομε ζηγά ζηγά θαη πιά-

γηα. Ιε μηα μδμκημγιοθίδα ηνο-
πάμε ηηξ ηέζζενηξ γςκίεξ ημο 
«Αμκμύ» θαη γύνς γύνς. Σμ ζθε-
πάδμομε με μηα θαζανή πάκηκε 
πεηζέηα θαη πενημέκμομε μία ώνα 
πενίπμο κα θμοζθώζεη( μέζα ζημ 
θμύνκμ ζημοξ 50 βαζμμύξ θειζί-
μο). Έλς από ηε ζθναγίδα πηέ-
δμομε ηε δύμε με ημ δάπηοιό μαξ 
ειαθνά θαη όηακ ε δύμε λακαγο-
νίζεη ζηε ζέζε ηεξ, ζα πεη όηη 
έπεη θμοζθώζεη θη είκαη έημημμ 
γηα ρήζημμ. Πνμζενμαίκμομε ημ 
θμύνκμ ζημοξ 200 βαζμμύξ θει-
ζίμο θαη ρήκμομε ημ πνόζθμνμ 
γηα μία ώνα πενίπμο. Ε ζπάνα ζα 
είκαη ζηεκ θάης βαζμίδα. ηε 
μηζή ώνα ημ θμομπί ζα είκαη ζημ 
πάκς θάης. Ηαη ηεκ άιιε μηζή ζα 
είκαη μόκμ ζημ θάης. ηα ηειεο-
ηαία 20 ιεπηά 
παμειώκμομε 
ηε ζενμμθνα-
ζία. 

Η ζοκηαγή μαξ γηα ημ Πνόζθμνμ 

Πώξ ενγαζηήθακ μη μαζεηέξ;  

Η ζοκηαγή μαξ γηα ηεκ Ανημθιαζία 
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ηςκ γκώζεςκ πμο πνμέθορακ 
από ημ μεηαζπεμαηηζμό παιαηό-
ηενςκ. 

  Μπούηζαλη Πάηρα, κλ. ΠΕ04 

Μουσείο Λούλη 



 

 

Η εμνηή ηςκ Τνηώκ Θενανπώκ: Μηα πανάδμζε ημο ζπμιείμο μαξ 

       Σεκ Παναζθεοή 29 Ζακμοα-
νίμο 2016  ημ πνςί, ζημκ Ζενό 
Καό ηεξ Αγίαξ Γηνήκεξ, έιαβε 
πώνα, μ  εμνηαζμόξ ηεξ ύκαλεξ 
ηςκ Σνηώκ Ζενανπώκ, με ηεκ 
Θεία Θεηημονγία. ομμεηείπακ 
ακηηπνμζςπείεξ μαζεηώκ από 
όια ηα γεηημκηθά ζπμιεία. ηε 
ζοκέπεηα μμηνάζηεθακ μη άνημη 

πμο μη μαζεηέξ ηεξ Γ΄ ηάλεξ 
παναζθεύαζακ με ηεκ θαζμδή-
γεζε ηεξ θαζεγήηνηάξ ημοξ θαξ 
Πάηναξ Ιπμύηζαιε, ηενώκηαξ 
μηα πανάδμζε πνόκςκ ημο πμ-
ιείμο μαξ. 

με ηα θενάζμαηα ηεξ θαξ Βηηδε-
ιαίμο. ηε ζοκέπεηα με ηε ζοκμ-
δεία ραιμώκ από ηεκ θα Άκκα 
δομώζαμε ηα πνόζθμνα. 

Σέιμξ, αλίδεη κα ημκίζμομε όηη 
αοηή ε εμπεηνία ζα μαξ μείκεη α-
λέπαζηε ζηηξ ζπμιηθέξ μαξ ακα-
μκήζεηξ.  

Καζάκοσ Ειρήμη, Αρζλαμίδη Δα-
μάη, Θαμάζη Χρσζάμθη, Γιαμμο-
πούλοσ Ολσμπία, Αδαμοπούλοσ 
Ειρήμη, Γιαμμακούρας Ιάζομας, 
Διαμαμηάρας Κωμ/μος 

 

 

ηηξ 27 Ζακμοανίμο ζομμεηείπα-
με με θιήνςζε παηδηά από όια ηα 
ημήμαηα ηεξ Σνίηεξ ηάλεξ ζημ 
δύμςμα ηςκ άνηςκ θαη πνόζθμ-
νςκ με ζθμπό κα ηημήζμομε 
ηε γημνηή ηςκ Σνηώκ Ζενανπώκ. 

 Ε όιε δηαδηθαζία λεθίκεζε ζηηξ 
7.00 ημ πνςί θαη ηέιεηςζε ζηηξ 
12.30 ημ μεζεμένη. Ιε ηηξ οπμ-
δείλεηξ ηεξ θαξ Ιπμύηζαιε, ηεξ 
θαξ Άκκαξ θαη ηεξ θαξ Ιάγδαξ 
ζοκενγαζηήθαμε ανμμκηθά θαη ημ 
δύμςμα έγηκε μηα δηαζθεδαζηηθή 
εμπεηνία. Ύζηενα μενηθά από ηα 
παηδηά μεηέθενακ ηηξ ιαμανίκεξ 
ζημκ θμύνκμ «Έλανπμξ». Αθμ-
ιμύζεζε έκα ζύκημμμ δηάιεημμα 

«Σμ δύμςμα ήηακ μηα εοπάνηζηε 
εμπεηνία. 

Όπςξ ε ηζημνία με ημ γιοθό ρςμί, 

μ θαιύηενμξ ηνόπμξ κα γεοηείξ έκα 
ρςμί 

είκαη κα ημ έπεηξ θηηάλεη με ημ με-
νάθη ζμο 

θαη πάκς απ’ όια με θαιή πανέα!
                            
ηήβεκ Ραμάη 

Τειηθά ηη θαηαθηήζεθε; 
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Ε ηνμθή ζμο κα είκαη ημ 
θάνμαθό ζμο θαη ημ θάνμαθό 

ζμο ε ηνμθή ζμο 
-Ιπποκράτης- 

             

    Ε πμιύηημε εοθαηνία κα δο-
μώζμομε μη ίδημη ημοξ άνημοξ, 
μαξ έθακε κα ακαδεηήζμομε ιί-
γμ παναπάκς ό,ηη είπε ζπέζε 
με αοηά θαη κα μμηναζημύμε μα-
δί ζαξ ηε πανά πμο κηώζαμε. 

 



 

 

3. Πιάζημμ – θόρημμ – πάηεμα ζθναγίδαξ. 

 

Δείηε ηα ζηάδηα ηεξ παναζθεοήξ 
ημοξ όπςξ ηα απαζακαηίζαμε με 
ηεκ θάμενα ημο ζπμιείμο. 

1. Φώνμξ παναζθεοήξ άνηςκ:  

Ε αίζμοζα πμιιαπιώκ πνήζεςκ 
ημο ζπμιείμο μαξ. 

2. Ζύμςμα-Ξεθμύναζμα δύμεξ 

Τα ζηάδηα ηεξ παναζθεοήξ ηςκ άνηςκ  
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4. Τνύπεμα ζηαονςηό 

      

5. Φμύνκηζμα-Ξεθμύνκηζμα :  

Πνμζθμνά ημο θμύνκμο 
«Έλανπμξ», ημκ μπμίμ εοπανη-
ζημύμε ζενμά 

 

     6. Σοζθεοαζία:  

Αοηή έγηκε ημ απόγεομα ζημ ζπμ-
ιείμ από μαζεηέξ θαη ηηξ θαζεγή-
ηνηεξ ημο ζπμιείμο θθ. Πάηνα 
Ιπμύηζαιε θαη Ηαηενίκα Ημιημ-
πμύιμο. 

 

 

 

 



 

 

Η ανημθιαζία  

 O όνμξ ανημθιαζία ζεμαίκεη ημκ 
ηεμαπηζμό ημο άνημο θαη ζοκα-
κηάηαη μόκμ ζηα ιεηημονγηθά βη-
βιία ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ. Ε αθμ-
ιμοζία ηεξ Ανημθιαζίαξ εζθαι-
μέκα ιέγεηαη από ημοξ πηζημύξ 
θαη ανημθιαζία. 

 Έηζη, ζηε Θεηημονγηθή, Ανημθια-
ζία απμθαιμύμε ημκ ηεμαπηζμό 
ηςκ άνηςκ πμο πνμεγμομέκςξ 
έπμοκ εοιμγεζεί από Ζενέα ή 
Ανπηενέα θαη ζηεκ ζοκέπεηα δηα-
κέμμκηαη ζημοξ εθθιεζηαδόμε-
κμοξ. Οη εοιμγμύμεκμη άνημη είκαη 

πέκηε, ηζάνηζμμη δειαδή με εθεί-
κμοξ πμο εοιόγεζε μ Υνηζηόξ 
ζηεκ ένεμμ θαη ζηε ζοκέπεα δηα-
κεμήζεθακ ζημ πιήζμξ. Ιαδί με 
ημοξ άνημοξ εοιμγμύκηαη επίζεξ 
μηθνέξ πμζόηεηεξ μίκμο θαη ειαί-
μο πμο θένμκηαη ζε μηθνέξ θηά-
ιεξ. 

Ε ηειεηή ηεξ ανημθιαζίαξ ή ηεξ 
«εοιόγεζεξ ηςκ άνηςκ» είκαη 
παιαηόηαηε ιεηημονγηθή πνάλε 
θαη έπεη ηηξ νίδεξ ηεξ ζημοξ απμ-
ζημιηθμύξ πνόκμοξ. Θεςνείηαη 
θαηάιμηπμ από ηηξ «Αγάπεξ», ηα 

θμηκά γεύμαηα ηςκ πνώηςκ Υνη-
ζηηακώκ, θαη δηαζώδεη ημ ανπαίμ 
κόεμα ηεξ Θείαξ Γοπανηζηίαξ 
(θιάζεξ ημο άνημο), θαζώξ θαη 
ημκ ηνόπμ ηεμαπηζμμύ θαη δηακμ-
μήξ ηεξ. 

 Ε ανημθιαζία ζηηξ μένεξ μαξ 
γίκεηαη θαηά ηεκ αθμιμοζία ημο 
όνζνμο, αιιά θονίςξ θαηά ημκ 
εζπενηκό ηεξ παναμμκήξ δεζπμ-
ηηθήξ ή ζεμμεημνηθήξ εμνηήξ. 
Γπίζεξ, γίκεηαη ζηηξ εμνηέξ ηςκ 
Αγίςκ, θαζώξ θαη όηακ ημ θνί-
κμομε εμείξ ή μ πκεομαηηθόξ μαξ. 

Ε ηέιεζε αοημύ ημο ηενμύ γεγμκό-
ημξ ζοκδέεηαη με ημκ πμιιαπιαζη-
αζμό ηςκ άνηςκ από ημκ Ζεζμύ 
ζηεκ ένεμμ. Απμζθμπεί ζηεκ εο-
ιμγία ημο ζπηηηθμύ μαξ θαη ζημκ 
πμιιαπιαζηαζμό ηςκ οιηθώκ θαη 
πκεομαηηθώκ αγαζώκ ηςκ ζογγε-
κώκ θαη ηςκ θίιςκ μαξ. 

Ε ανημθιαζία όμςξ απμζθμπμύζε 
θαη απμζθμπεί αθόμε θαη ζηε ζε-
ναπεία πναθηηθήξ μμκαζηηθήξ α-
κάγθεξ. ηα μμκαζηήνηα μη μμκα-
πμί αθμύ κήζηεοακ όιε ηεκ εμένα 
ηεξ παναμμκήξ θάζε μεγάιεξ εμν-
ηήξ ήηακ οπμπνεςμέκμη κα πανα-
μείκμοκ ζημκ καό μεηά ημκ εζπενη-
κό, πνμθεημέκμο κα ζοκεπίζμοκ 
ηεκ μιμκοθηία θαη κα ηύπμοκ δηα 
ηεξ ανημθιαζίαξ  «παναμοζίαξ» 
θαη ζηήνηλεξ. 
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Ίδημ, πμο είκαη μ «Άνημξ ηεξ 
Δςήξ», μ «Άνημξ μ Δςκ», μ 
«Άνημξ εθ ημο μονακμύ θαηα 
βάξ». 

  Ο Άνημξ ζομβμιίδεη αθόμε 
ηεκ Γθθιεζία θαζώξ θαη ηα 
μέιε ηεξ (ημοξ πηζημύξ) μη μ-
πμίμη ήηακ δηεζπανμέκμη όπςξ 
ημ ζηηάνη, αιιά δηα ημο Υνη-
ζημύ εκώζεθακ ζε έκα ζώμα. 
Γζπαημιμγηθά, μ Άνημξ ζες-
νείηαη εηθόκα ηεξ Βαζηιείαξ 
ημο Θεμύ, θαζώξ μη ζομμεηέ-

πμκηεξ ζε αοηήκ ζα βνίζθμκηαη 
ζε πιήνε θμηκςκία με ημκ Θεό 
δηα ηεξ βνώζεςξ ημο μονακίμο 
Άνημο πμο βνίζθεηαη ζηεκ Σνά-
πεδα ημο Ηονίμο. 

   οκήζςξ, μη εμνηάδμκηεξ πνμ-
ζθένμοκ θαη δώνα ζηεκ Γθθιεζία 
θαη ζομπιενώκμοκ πνμαηνεηηθά 
ηεκ πνμζθμνά ημοξ με αγκέξ ια-
μπάδεξ γηα ηεκ Αγία Σνάπεδα. 
Ιενηθέξ θμνέξ, μη εμνηάδμκηεξ 
πνμζθένμοκ θαη ιμοιμύδηα πμο 
ζα ζημιίζμοκ ηεκ Αγία Σνάπεδα, 

Ο άνημξ, βαζηθό ζημηπείμ ηεξ 
δηαηνμθήξ ημο ακζνώπμο, εοιμ-
γήζεθε ηδηαίηενα από ημκ Υνηζηό. 
ηεκ ένεμμ μ Ηύνημξ εοιόγεζε 
ημοξ πέκηε άνημοξ θαη ηα δύμ 
ράνηα θαη με αοημύξ πόνηαζακ 
πηιηάδεξ άκηνεξ, γοκαίθεξ θαη 
παηδηά. ημ Ιοζηηθό Δείπκμ μ 
Υνηζηόξ πνεζημμπμίεζε ημκ άνημ 
γηα κα παναδώζεη ημ μοζηήνημ 
ηεξ Θείαξ Γοπανηζηίαξ. Ο Υνη-
ζηόξ ζομβμιηθά μίιεζε γηα ημκ 
παναιιειηζμό ημο άνημο  με ημκ  

ή πνήμαηα γηα ηηξ ακάγθεξ ηεξ εθθιεζίαξ. 
ημ ηέιμξ ηεξ ηειεηήξ παίνκμοκ έκα εοιμ-
γεμέκμ άνημ γηα ημ ζπίηη ημοξ, μ μπμίμξ θό-
βεηαη ζημ γημνηηκό ηναπέδη. 

Από ηηξ ανπέξ ημο πμιηηηζμμύ ημ ρςμί θα-
ηείπε θεκηνηθή ζέζε ζηε δςή θαη δηαηνμθή 
ημο ακζνώπμο. Γίκαη ζύμθοημ με ηηξ πνώηεξ 
παηδηθέξ εηθόκεξ θαη ακαμκήζεηξ θαη έπεη 
θαηαγναθεί ζημ οπμζοκείδεημ γηα ηε ζνεπηη-
θή θαη ηε ζνεζθεοηηθή ημο αλία. ήμενα, 
εκώ οπάνπεη ηόζμ πμιύξ πιμύημξ ζημ θόζμμ 
εθαημμμύνηα άκζνςπμη πεζαίκμοκ από πεί-
κα. Ο Υνηζηόξ δεκ εθπνμζςπεί απιώξ μία 
ςναία θαη ορειή δηδαζθαιία πμο ελορώκεη 
εζηθά ημοξ ακζνώπμοξ, αιιά είκαη ημ Ιο-
ζηήνημ ημο Άνημο θαη ημο Οίκμο, πμο απμηε-
ιεί πεγή δςήξ θαη αζακαζίαξ.  

            Υανίιαμξ Σόγηαξ θαη Βαζίιεξ Σόιεξ 

 Η ανημθιαζία ζηε δςή ηεξ Εθθιεζίαξ 
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(πνώημ βναβείμ) θαη Γηθαζηηθήξ 
Δεμημονγίαξ «Ρςμαίμξ θαη Ζμο-
ιηέηα Υ 6» (βναβείμ).  

Τιμπμημύκηαη πνμγνάμμαηα πμο 
έπμοκ ςξ ζηόπμ ηε βειηίςζε 
ημο ζπμιηθμύ θιίμαημξ θαη ηεκ 
πνόιερε πενηζηαηηθώκ εκδμ-
ζπμιηθήξ βίαξ. 

Δημνγακώκμκηαη δνάζεηξ όπςξ 
ε αδειθμπμίεζε με ημ 2μ Γο-
μκάζημ Κάλμο (2013)  

Γθδίδεηαη ζπμιηθή εθεμενίδα, 
ανπηθά ζε έκηοπε μμνθή θαη ηεκ 
ηειεοηαία ηνηεηία ζε ειεθηνμκη-

ημ ζπμιείμ μαξ, ζπεδόκ από 
ηεκ ίδνοζή ημο, θαηαβάιιεηαη 
πνμζπάζεηα γηα ηε  πνήζε ηςκ 
Κέςκ Σεπκμιμγηώκ ζηεκ εθπαη-
δεοηηθή δηαδηθαζία, μέζα από 
ηεκ ελαζθάιηζε ηςκ θαηάιιε-
ιςκ ζοκζεθώκ θαη ηε ζπεηηθή 
επημόνθςζε ηςκ εθπαηδεοηη-
θώκ, πανάιιεια δίκεηαη ηδηαίηε-
νε έμθαζε ζηεκ οιμπμίεζε εθ-
παηδεοηηθώκ θαηκμημμηώκ θαη 
θαηκμηόμςκ δνάζεςκ, θαζώξ 
θαη ζηεκ θαιιηένγεηα θμοιημύ-
ναξ αιιαγήξ. 

Πημ ζογθεθνημέκα θαη εκδεηθηη-
θά:  

Από ημ 2014 ιεηημονγεί 
«Φεθηαθή Σάλε» -Smart Class- 
με δηαδναζηηθό πίκαθα θαη 25 
ηάμπιεηξ, έκακ γηα θάζε μαζή-
ηνηα ή μαζεηή.  

Ιαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ δηαθνί-
ζεθακ ζημοξ δηαγςκηζμμύξ 
“Coding Competition” 2016 

θή, ε μπμία έπεη ημκ ηίηιμ «e-
Σαληδεοηέξ» θαη έπεη βναβεοηεί 
από ημ Ίδνομα «Ιπόηζε». 

Γηδηθόηενα, ε δναζηενηόηεηα 
«ηα δομώμαηα», πμο απμηειεί 
ζεζμό γηα ημ πμιείμ μαξ, έπεη 
ςξ ζηόπμ ηεκ θαιιηένγεηα ημο 
μμαδηθμύ πκεύμαημξ, ηεκ εκ-
ζάννοκζε ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ 
ηςκ μαζεηώκ θαη ηςκ μαζε-
ηνηώκ θαη  ηεκ  επαθή ημοξ με 
ηεκ πανάδμζε. 

Γίκαη δε ηόζμ μεγάιμ ημ εκδηα-
θένμκ γηα ηε ζομμεημπή  ζηε 
ζογθεθνημέκε δναζηενηόηεηα, 
ώζηε ε οπεύζοκε θαζεγήηνηα 
θα Ιπμύηζαιε ακαγθάδεηαη θά-
ζε πνόκμ κα επηιέγεη ηα μέιε 
ηεξ μμάδαξ μέζα από θιήνςζε. 

Ε Δηεζύκηνηα 

Ιανηέηα Γ. Παππά 

Φηιόιμγμξ-ύμβμοιμξ ηαδημ-
δνμμίαξ Msc 

Απόεπμη ημο 6μο Γομκαζίμο Γαιαηζίμο 

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ  

ΤΠΟΤΡΓΓΖΟ ΠΑΖΔΓΖΑ, ΓΡΓΤ-
ΚΑ & ΘΡΕΗΓΤΙΑΣΩΚ  

ΠΓΡΖΦΓΡΓΖΑΗΕ ΔΖΓΤΘΤΚΕ  
Π/ΘΙΖΑ & Δ/ΘΙΖΑ ΓΗΠ/

Ε ΑΣΣΖΗΕ  

ΓΡΑΦΓΖΟ Υ. ΤΙΒΟΤΘΩΚ Δ.Γ.  

Α΄ Δ/ΚΕ Β/ΘΙΖΑ ΓΗΠ/
Ε ΑΘΕΚΩΚ  

ΗΘΑΔΟ ΠΓ15 – 
ΟΖΗ.ΟΖΗΟΚΟΙΖΑ  

Έδνα ΔΖ.Δ.Γ. Α Αζήκαξ &  

Ακάζεζε: ΔΖ.Δ.Γ. Γ Αζήκαξ, & 
ΔΖ.Δ.Γ. Κ. Εναθιείμο, Κ. Υακίςκ, 

Κ. Ρεζύμκεξ & Κ. Θαζηζίμο  

Δ/κζε έδναξ: Ηεθηζίαξ 16, T.K. – 
Πόιε: 11526 Αζήκα  

Πιενμθμνίεξ: Δν. Δ. Ιαθνή, π. 
ύμβμοιμξ ΠΓ15  

Tει,: 210-5241118 FAX: 210-
7786024  

            Επηθμηκςκία 
macrisocialsciences.blogspot.gr/
p/blog-page_21.html 

Ο άνημξ ζηε δςή μαξ 

Η ζηήιε ημο εθδόηε 

ημ ηεύπμξ αοηό ζεςνήζαμε πνήζη-
μμ κα θάκμομε έκα αθηένςμα ζημκ 
άνημ θαη αοηό γηα δύμ ιόγμοξ: 

1. Από ηεκ κεμιηζηθή επμπή μ 
άκζνςπμξ παναζθεύαδε ημ θαζεμε-
νηκό ημο ρςμί. Πανάιιεια, ε πνήζε 
ηςκ δεμεηνηαθώκ, ακάγεηαη ζηεκ Αν-
παηόηεηα. ύμθςκα με ηε μοζμιμγία 
πήνακ ημ όκμμα ημοξ από ηε ζεά Δή-
μεηνα, ηεκ πνμζηάηηδα ηεξ γεςνγίαξ. 
Γηα ημ ιόγμ αοηό μέπνη ζήμενα ηα 
δεμεηνηαθά είκαη ημ θύνημ είδμξ δηα-
ηνμθήξ ημο ακζνώπμο θαη ημ βαζηθό 
ζοζηαηηθό γηα ηεκ παναζθεοή ημο 
ρςμημύ.  

2. Πανάιιεια, ε δνάζε ημο 
6μο Γομκαζίμο Γαιαηζίμο 
είκαη πμιοεπίπεδε θαη αλημ-
ζεμείςηε θαη πνήδεη ακάδεη-
λήξ ηεξ ςξ θαιή πναθηηθή. 

    Θα ζέιαμε κα εοπανηζηή-
ζμομε ημοξ ζοκαδέιθμοξ πμο 

μαξ πνμζθάιεζακ ζημ πμ-
ιείμ θαη βηώζαμε εθ ημο ζύ-
κεγγοξ ηεκ πνμζπάζεηα ηςκ 
μαζεηώκ θαη ηε πανά ημοξ 
θαηά ηε δναζηενηόηεηα αοηή. 

Ο εθδόηεξ 

Δν. Δήμεηνα Ιαθνή 

π. ύμβμοιμξ Δ.Γ. θι. 
ΠΓ15 

 


