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Βϋ -   ΚΡΙΣΗΡΙΑ   ΕΠΙΛΟΓΗ  ΣΟΤ  ΘΕΜΑΣΟ 

         Σο  κζμα  ςχετίηεται  με  τθν  φλθ  τθσ  Ιςτορίασ  τθσ  Δϋ τάξθσ και το ενδιαφζρον 

των μακθτϊν  για διάφορεσ πτυχζσ τθσ ηωισ των αρχαίων Ελλινων  ιταν 

αξιοςθμείωτο. Ουςιαςτικά  οι ίδιοι  οι  μακθτζσ  επζλεξαν  το κζμα,  μια  και  τα 

άπειρα  ερωτιματά  τουσ  ηθτοφςαν  απαντιςεισ , ϊςτε  νϋ αποκτιςουν  μια  

πλθρζςτερθ  και  ςφαιρικότερθ  εικόνα  για  τθν κακθμερινι ηωι  ςτθν  αρχαία  

Ελλάδα. 

 

Γϋ -   ΣΟΧΟΙ  ΣΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
( ΓΝΩΣΙΚΟΙ , ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ , ΤΝΑΙΘΘΜΑΣΙΚΟΙ , ΨΤΧΟΚΙΝΘΣΙΚΟΙ) 
 

▪   Θ  γνωριμία  των  μακθτϊν με τθν  κακθμερινι  ηωι  των αρχαίων  Ελλινων. 

▪   Ο  εμπλουτιςμόσ  των  γνϊςεϊν  τουσ. 

▪   Θ  ςφγκριςθ  και  ο εντοπιςμόσ ςτοιχείων τθσ κακθμερινισ  ηωισ  που επιβίωςαν , 
μεταβλικθκαν ι  αλλοιϊκθκαν  ςτο  χρόνο.  
 
▪   Θ  ικανότθτα  να  ςυνδζςουν  το παρελκόν με τθ  ςθμερινι πραγματικότθτα και 
να εξάγουν ςυμπεράςματα. 
 
▪   Θ  δθμιουργία κριτικισ  ςκζψθσ. 

▪   Θ  παραγωγι  προφορικοφ και γραπτοφ  λόγου. 

▪   Θ ανάπτυξθ  τθσ  ιςτορικισ  ςυνείδθςθσ  των  μακθτϊν 

▪   Θ  άμβλυνςθ  τθσ  αιςκθτικισ  τουσ 

▪   Θ  εκτίμθςθ  τθσ  πολιτιςτικισ  τουσ  κλθρονομιάσ μζςα από τθν απόκτθςθ 
ςφαιρικισ  άποψθσ για τθ  ηωι των προγόνων τουσ. 
 
▪   Θ  ανάπτυξθ ομαδικοφ πνεφματοσ και  ςυνεργατικότθτασ 

▪   Θ  καλλιζργεια  υπευκυνότθτασ και  ςεβαςμοφ  ςτθ διαφορετικι  άποψθ. 

▪   Θ  ανάπτυξθ  κϊδικα  αξιϊν   

▪   Θ    ςυνειδθτοποίθςθ  τθσ  ζννοιασ  τθσ  ατομικισ  ευκφνθσ. 

▪   Θ  ενκάρρυνςθ αδφναμων μακθτϊν 

▪   Θ  ορκι  χριςθ  του  χάρτθ , τθσ βιβλιοκικθσ, του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, του 
διαδικτφου. 
 
▪   Θ  διεξαγωγι ζρευνασ ,  θ  ςυλλογι  ςτοιχείων , θ επεξεργαςία τουσ και θ 
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 
 
▪   Θ  δθμιουργία  καταςκευϊν με απλά υλικά. 



 

Δϋ -   ΠΕΔΙΑ  ΤΝΔΕΗ 

       Θ ζρευνα του κζματοσ ζγινε ςτα πλαίςια τθσ  Ευζλικτθσ ηϊνθσ και 
πραγματοποιικθκε ςφνδεςθ με τα παρακάτω γνωςτικά πεδία:  
Γλϊςςα - Λογοτεχνία – Ιςτορία – Πλθροφορικι – Θ. Αγωγι – Μακθματικά – 
Αιςκθτικι Αγωγι. 
 

 
Εϋ -  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σα  παιδιά  εργάςτθκαν  ομαδοςυνεργατικά  και  διερευνθτικά τόςο ςτθν αναηιτθςθ  

και τθ  ςυγκζντρωςθ  πλθροφοριϊν όςο και ςτθν αποκωδικοποίθςθ και 

παρουςίαςθ αυτϊν. Ζλαβαν  μζροσ ςε εκπαιδευτικζσ , ενθμερωτικζσ , ψυχαγωγικζσ 

δραςτθριότθτεσ και προζβθςαν ςε εικαςτικζσ δθμιουργίεσ. 

Σϋ -  ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

• Επιλογι  κζματοσ 

• Χωριςμόσ  ςε ομάδεσ  και  επιλογι  ονόματοσ για κάκε ομάδα 

• Προγραμματιςμόσ  περαιτζρω δράςεων 

• Προςδιοριςμόσ εργαςιϊν και κακθκόντων κάκε ομάδασ 

• Ζρευνα  και ςυλλογι υλικοφ από κάκε ομάδα 

• Μελζτθ , ερμθνεία, αποκωδικοποίθςθ, αξιολόγθςθ, κατθγοριοποίθςθ, 
επεξεργαςία και  καταγραφι ςτοιχείων. 

• Δθμιουργία φφλλων εργαςίασ. 

• Βιωματικζσ και διαδικτυακζσ επιςκζψεισ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. 

• Βιωματικι προςζγγιςθ όςων μάκαμε. 

• Εικαςτικζσ  δθμιουργίεσ. 

• Δθμιουργία ψθφιακοφ υλικοφ. 

• Παρουςίαςθ του προγράμματοσ. 
 
 

Ζϋ -  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   

Οι  ςτόχοι  επιτεφχκθκαν. Οι μακθτζσ  ζηθςαν μια εμπειρία  με ενδιαφζρον  
και  ηιλο. . Ζμακαν  με απλό και ευχάριςτο τρόπο μζροσ τθσ διδακτζασ  φλθσ , 
κατορκϊνοντασ ςταδιακά  να δθμιουργιςουν ατμόςφαιρα ςυνεργαςίασ , διαλόγου 
και ςυλλογικισ προςπάκειασ. Θ  ςυμμετοχι τουσ ιταν αυκόρμθτθ και όςο 
προχωροφςε το πρόγραμμα ο ενκουςιαςμόσ τουσ  ιταν  εντυπωςιακά  ζκδθλοσ μιασ 
και δεν είχαν  προθγοφμενθ  εμπειρία.   Ζνιωςαν τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ  και  
ευχαριςτικθκαν τθν ομαδικι εργαςία και τθ ςυνεργαςία. Χάρθκαν ιδιαίτερα το κομμάτι 
των παρουςιάςεων μιασ και είχαν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν παρουςιάςουν δείγμα τθσ 
εργαςίασ τουσ   α) ςε εκδιλωςθ παρουςίαςθσ καινοτόμων προγραμμάτων που  οργάνωςε θ 
Δ/νςθ  Α/κμιασ  Εκπαίδευςθσ Λάριςασ  και β) ςε εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε  ςτθν 
αίκουςα  τελετϊν του ςχολείου  μασ. 



Σα  οφζλθ   πολλά  και  ποικίλα,  μα πάνω απϋ όλα το ταξίδι ςτο χρόνο μασ ζδειξε πόςο οι 
άνκρωποι είναι ίδιοι , πόςο  ζχουν πάντα  τισ ίδιεσ ανάγκεσ ςτθν ψυχι και ςτο ςϊμα και 
πωσ όλα ζχουν μια ςυνζχεια. 
 

 

ΓΚΜΠΕΠΑ  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   • ΑΟΠΖΗΜ  ΗΓΚΠΞΜ   ( αθνυπμιε, καμί, δεμυζημη πχνμη,  ζπίηηα) 

    • ΡΝΑΖΘΞΜΟ 

   • ΗΩΙΓΟ   

 

Ε  Ανπαία Γιιεκηθή  «πυιηξ» ζηεκ  Ανπαία  Γιιάδα ήηακ  μηα  μμνθή  

θνάημοξ , ε μπμία δηαθνηκυηακ απυ ηδηαίηενε  θμηκςκηθή ζφκζεζε  θαη ηδηυηοπε  

πμιηηηθή μνγάκςζε  θαη  ιεηημονγμφζε  με  βάζε έκα λεπςνηζηυ ηδημθηεζηαθυ 

θαζεζηχξ.  

Ηάζε πυιε-θνάημξ επηδίςθε κα είκαη ειεύζενε, ακελάνηεηε απυ ηα 

άιια θνάηε, αοηόκμμε, θαη  αοηάνθεξ.  

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ε πυιε θνάημξ είκαη μηα ακελάνηεηε δημηθεηηθά πυιε πμο αζθεί ελμοζία 

ζε πμηθίιεξ έθηαζεξ πενημπέξ ή δεοηενεφμοζεξ πυιεηξ οπενεηχκηαξ 

ηαοηυπνμκα ςξ θέκηνμ θαη θαζμδεγεηήξ ηεξ πμιηηηθήξ, μηθμκμμηθήξ, 

πμιηηηζμηθήξ δςήξ. 

          Ε  Ανπαία Γιιεκηθή  «πυιηξ» ζηεκ  Ανπαία  Γιιάδα ήηακ  μηα  μμνθή  

θνάημοξ , ε μπμία δηαθνηκυηακ απυ ηδηαίηενε  θμηκςκηθή ζφκζεζε  θαη ηδηυηοπε  

πμιηηηθή μνγάκςζε  θαη  ιεηημονγμφζε  με  βάζε έκα λεπςνηζηυ ηδημθηεζηαθυ 

θαζεζηχξ. Ε εμθάκηζε θναηχκ με ηε μμνθή ηεξ πυιεξ έγηκε ήδε απυ ημκ 8μ 

αηχκα θαη απμηειεί ημ πημ παναθηενηζηηθυ πμιηηηθυ ζφζηεμα ηεξ ανπαηυηεηαξ. 

Ε πυιε-θνάημξ επηθνάηεζε ζημ μεγαιφηενμ μένμξ ημο ειιεκηθμφ θυζμμο έςξ 

ημκ 4μ αηχκα π. Ε θιαζηθή πενίμδμξ (500-338 π..) είκαη μηα πενίμδμξ 

ηαφηηζεξ ημο πμιίηε με ηεκ πυιε. Ε πυιηξ ακηηπνμζςπεφεη μάιιμκ ημ ζφκμιμ 

ηςκ πμιηηχκ ηεξ θαη υπη ηε γεςγναθηθή έθηαζε, ε μπμία ακαθενυηακ θαηά 

θακυκα με ημοξ υνμοξ άζηο, πνμθεημέκμο γηα ηεκ πυιε -ηδηαίηενα γηα ηεκ 

Αζήκα- θαη πχνα, γηα ημ οπυιμηπμ ηεξ επηθνάηεηαξ. 

           Μη πυιεηξ ζηεκ θιαζηθή πενίμδμ ήηακ πιεζοζμηαθά μηθνέξ. Δεκ 

ανηζμμφζακ ζηεκ πιεημκυηεηά ημοξ πάκς απυ 10.000 πμιίηεξ με ελαίνεζε ηεκ 

Αζήκα, ε μπμία ζηεκ πενίμδμ ηεξ δεμμγναθηθήξ αθμήξ ηεξ ανηζμμφζε πενίπμο 

50.000 πμιίηεξ, άημμα δειαδή πμο είπακ πμιηηηθά δηθαηχμαηα.( Μη γοκαίθεξ, 

μη μέημηθμη θαη μη δμφιμη πμο απμηειμφζακ ηεκ πιεημρεθία, ζηενμφκηακ 

πμιηηηθχκ δηθαηςμάηςκ).  

Ιμνθμιμγηθά  ε πυιε-θνάημξ απμηειείηαη απυ ημ αζηηθό θέκηνμ με ηεκ 

αθνυπμιε (ζοκήζςξ μπονςμέκε), ημοξ καμφξ θαη ημοξ δεμυζημοξ πχνμοξ θαη 

ηα ζπίηηα. Γφνς απυ ημ άζηο εθηείκεηαη ε ύπαηζνμξ πμο θαιιηενγείηαη απυ 

ημοξ αγνυηεξ. Ακάιμγα με ημ μέγεζμξ ηεξ πυιεξ-θνάημοξ, ζοκακηάμε εθεί 

δηάζπανημοξ μηθνυηενμοξ μηθηζμμφξ ηηξ θώμεξ θαζχξ ζοπκά θαη ημ ιημάκη. 



Οημ πενηζχνημ ηεξ οπαίζνμο ζαμκχδεηξ εθηάζεηξ, δάζε, βμοκά απμηειμφκ 

θοζηθά ζφκμνα πμο πνμζηαηεφμκηαη απυ ζοκμνηαθά ηενά.  

 

 

 

 

 

 

 

Ε πόιε ήηακ δημηθεηηθό θαη πμιηηηθό θέκηνμ. Ιειεηχκηαξ ημοξ 

μνγακςηηθμφξ ηεξ ζεζμμφξ, δηαπηζηχκμομε υηη θάζε πυιε, ακελανηήηςξ 

πμιηηεφμαημξ, έπεη ημ Ννοηακείμ, υπμο εδνεφμοκ μ πνχημξ ή μη πνχημη ηεξ 

πυιεξ, μέζα ζημ μπμίμ δηαηενείηαη άζβεζηε ηε θιυγα ηεξ ηενήξ εζηίαξ. 

Αθμιμοζεί ημ Βμοιεοηήνημ υπμο ζοκεδνηάδεη ε βμοιή, ζχμα ζπεηηθά 

ακηηπνμζςπεοηηθυ, με πανμοζία απαναίηεηε, ένγμ κμμμζεηηθυ θαη 

ανμμδηυηεηεξ θαζμνηζμέκεξ, υπμημ θη ακ είκαη ημ πμιίηεομα ηεξ πυιεξ, 

πνμμνηζμέκμ πηα κα δηαπεηνίδεηαη ηεκ θοβενκεηηθή ελμοζία ιεηημονγχκηαξ  

ζφμθςκα με θάπμηα ζημηπεηχδε δηθμκμμία.  

Πέιμξ οπάνπεη ε αγμνά, μία δεμυζηα ζοκήζςξ εμπμνηθή πιαηεία υπμο μ ιαυξ 

ζογθεκηνχκεηαη (Γθθιεζία, Απέιια θιπ) ζε ηαθηέξ εμενμμεκίεξ αιιά θαη 

έθηαθηα ακ παναζηεί ακάγθε. Ακάιμγα με ημ πμιίηεομα μ ιαυξ ζοκαζνμίδεηαη 

ζηεκ αγμνά θαη ακ έπεη πμιηηηθά δηθαηχμαηα ζοζθέπηεηαη ςξ θονίανπμ ζχμα ή 

ζε ακηίζεηε πενίπηςζε, μιηγανπηθά πμιηηεφμαηα, ημο ακαθμηκχκμκηαη μη 

απμθάζεηξ πμο έπμοκ ήδε ιεθζεί. 

Μιυθιενε ε πυιε πενηβαιιυηακ με ηείπε, υπμο θαηέθεογε μ 

πιεζοζμυξ ηεξ οπαίζνμο ζε χνεξ θηκδφκμο.  

Ηάζε πόιε επηδίςθε κα είκαη ειεύζενε, ακελάνηεηε απυ ηα άιια 

θνάηε, αοηόκμμε, κα ηεκ θοβενκμφκ μη ίδημη μη πμιίηεξ ηεξ θαη κα έπεη 

αοηάνθεηα θαη κα ηθακμπμηεί ηηξ ακάγθεξ ηςκ πμιηηχκ ζε οιηθά αγαζά.  

Μη πμιίηεξ με ηε ζεηνά ημοξ ιάμβακακ έμμεζα ή άμεζα (υπμο ηα 

πμιηηεφμαηα ήηακ δεμμθναηηθά) μένμξ ζηε δηαθοβένκεζε, , οπεναζπίδμκηακ 

ηεκ πυιε ημοξ απυ ελςηενηθμφξ θηκδφκμοξ θαη έπαηνκακ υιμη μαδί απμθάζεηξ. 

Οοκάμα είπακ ηεκ θμηκή οπμπνέςζε κα ηημμφκ ημοξ ζεμφξ-πνμζηάηεξ ηεξ 

πυιεξ-θνάημοξ μνγακχκμκηαξ μαδηθέξ ζνεζθεοηηθέξ ηειεηέξ με ζοζίεξ εθ 

μένμοξ θαη με ζοκεηζθμνά υιςκ θαη κα επηδηχθμοκ ζε θάζε πενίπηςζε ημ 

θμηκυ ζομθένμκ.   

Οηεκ  Ανπαία Γιιεκηθή πυιε – θνάημξ ε γε απμηειμύζε ημκ 

θονηόηενμ μηθμκμμηθό ηεξ πόνμ θαη ε μηθμκμμία ηεξ βαζηδυηακ ζηεκ αγνμηηθή 

παναγςγή. Πμ  δηθαίςμα θαημπήξ ηεξ γεξ ζηεκ πενημπήξ μηαξ πυιεξ – 

θνάημοξ ήηακ απμθιεηζηηθυ πνμκυμημ ηςκ πμιηηχκ ηεξ. Πμ θνάημξ ήηακ 

ακχηενμξ ζοιιμγηθυξ ηδημθηήηεξ υιεξ ηεξ γεξ πμο θαηαιάμβακε ε πυιε – 

θνάημξ θαη είπε ημ δηθαίςμα κα επεμβαίκεη ζηεκ άζθεζε ηδημθηεζίαξ ηεξ γεξ 

απυ ημοξ πμιίηεξ ημο, δει. κα νοζμίδεη ηεκ θαηακμμή ηεξ γεξ ακάμεζα ζημοξ 

πμιίηεξ , κα δεμεφεη ηηξ γαημθηεζίεξ ημοξ θαη κα ειέγπεη ηε μεηαβίβαζε ηςκ 



γαημθηεζηχκ   ηςκ  πμιηηχκ   ζημ  πιαίζημ   ηυζμ    ηςκ   ζογγεκηθχκ  μμάδςκ 

( θιενμκμμηά) , υζμ θαη απυ μηα ζογγεκηθή μμάδα ζε άιιε (αγμναπςιεζία). Πα  

εδάθε μηαξ πυιεξ – θνάημοξ ήηακ ακαπαιιμηνίςηα θαη δεκ παναπςνμφκηακ 

πμηέ ζηεκ ηδημθηεζία λέκςκ. 

 

 

Αλίδεη κ΄ ακαθένμομε  υηη  ε  Αζήκα, γηα δηάθμνμοξ ιυγμοξ,  ακέπηολε 

μηα  μηθμκμμία δηαθμνεηηθή  απυ  εθείκε  ηςκ άιιςκ  πυιεςκ.  Ακηί  κα 

ζηενίδμκηαη  ζηεκ  θαιιηενγεηηθή  ημοξ  αοηάνθεηα,  μη  Αζεκαίμη έπηηζακ  μηα 

μηθμκμμία  βαζηζμέκε  ζηεκ  ελεηδηθεομέκε  θαιιηένγεηα  (π.π. ιάδη θαη θναζί). 

Ηάηη  ηέημημ  μδήγεζε   ζε  έκα  βαζμυ ζηεκ  ελάνηεζε   απυ  ημ   εμπυνημ   

θαη  ζηεκ  ακάπηολε ηεξ βημηεπκίαξ.  Γλαηηίαξ αοημφ  ημο  δηαθμνεηηθμφ  

μηθμκμμηθμφ  ζοζηήμαημξ  ε Αζήκα  μπμνμφζε κα ζηενίδεη με αγνμηηθυ 

πιεζοζμυ, γεγμκυξ πμο ηεκ μδήγεζε ζε μεγάιε δεμμγναθηθή αθμή.  
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Οηεκ ανπαηυηεηα ημ ζπίηη 

ιεγυηακ μίθμξ θαη ζομπενηιάμβακε 

ζηεκ έκκμηά ημο, εθηυξ απυ ηα 

ημφβια θαη ηηξ πέηνεξ, θαη ημ 

έμροπμ οιηθυ, ηα μέιε ηεξ 

μηθμγέκεηαξ θαη ημοξ 

θηιμλεκμφμεκμοξ, αθυμα θαη ημοξ 

ζθιάβμοξ. 

Καμί θαη δεμυζηα θηίνηα 

πηίζηεθακ απυ γενά οιηθά, υπςξ πέηνα θαη μάνμανμ, δηαηενχκηαξ έηζη ηεκ 

αίγιε ημοξ αιιά θαη ηε μμνθή ημοξ ζημ πέναζμα ημο πνυκμο. Πα ζπίηηα υμςξ 

ηςκ ανπαίςκ πμο ήηακ πηηζμέκα απυ ιηγυηενμ ακζεθηηθά οιηθά δηαζχδμκηαη 

μέζα απυ πενηγναθέξ θαη θείμεκα, θαη με βάζε αοηά παίνκμομε μηα εηθυκα ηεξ 

μηθίαξ ζηεκ ανπαία Γιιάδα. 

 

Μη θαημηθίεξ ζηεκ ανπαία Γιιάδα (12μ – 1μ αη. π..) ήηακ μνζμγχκηεξ 

θαη είπακ κα ακηημεηςπίζμοκ ιίγμ πμιφ ηα πνμβιήμαηα πμο έπμοκ θαη ηα 

δηθά μαξ ζήμενα με βαζηθυηενα ηεκ δέζηε θαη ημ θνφμ. Πα πενηζζυηενα 

ζπίηηα ήηακ ηζυγεηα οπήνπακ υμςξ θαη δίπαηα. 

Μη άκζνςπμη πμο δεκ είπακ ανθεημφξ πυνμοξ κα πηίζμοκ δηθυ ημοξ ζπίηη, 

μπμνμφζακ κα κμηθηάζμοκ έκα πχνμ ζηηξ πμιοθαημηθίεξ ηεξ επμπήξ πμο 

ιέγμκηακ ζοκμηθίεξ. ΄Μζμη είπακ μηθμκμμηθή άκεζε, μπμνμφζακ κα πηίζμοκ 

ημ δηθυ ημοξ ζπίηη θαη κα δήζμοκ με ηεκ μηθμγέκεηα θαη ημοξ δμφιμοξ ημοξ. 

          Μ πνμζακαημιηζμυξ ημο ζπηηημφ ήηακ γεκηθά πνμξ ημ κυημ χζηε ε αοιή, 

ηα βυνεηα δςμάηηα θαη μ επάκς υνμθμξ κα εθμεηαιιεφμκηαη ημ θοζηθυ θςξ ημ 

πεημχκα θαη κα απμθεφγμοκ ημκ πμιφ ήιημ ημ θαιμθαίνη, υηακ αοηυξ βνίζθεηαη 

πμιφ ρειά. Οηε βυνεηα πιεονά ημο ζπηηημφ θοηεφμκηακ αεηζαιή δέκηνα 

(ειηέξ) χζηε κα εμπμδίδεηαη μ πεημςκηάηηθμξ άκεμμξ κα πέθηεη θαηεοζείακ 

ζημ ζπίηη. Ακηίζεηα, ζηε κυηηα πιεονά ζοκήζςξ οπήνπακ θοιιμβυια δέκηνα   

πμο ημκ πεημχκα πςνίξ θφιια δεκ εμπυδηδακ ημκ ήιημ απυ ημ κα δεζηάκεη ημ 

ζπίηη, αιιά ημ θαιμθαίνη πνμζθένακε υιε ημοξ ηεκ ζθηά. 

Ε πμιοηέιεηα ηςκ ζπηηηχκ γηκυηακ θακενή μυκμ ζημ εζςηενηθυ ημο. 

Πμ ελςηενηθυ ήηακ απιυ θαη πςνίξ δηαθυζμεζε. Έηζη, δεκ δηέθενακ 

ελςηενηθά ηα ζπίηηα ηςκ πιμοζίςκ απυ αοηά ηςκ απιχκ πμιηηχκ. πςξ 



ακαθένεη μ νήημναξ Δεμμζζέκεξ, ζημ δεμμθναηηθυ πμιίηεομα μη πμιίηεξ 

ήηακ ζχθνμκεξ θαη ηενμφζακ αοζηενά ημ ήζμξ ηεξ δεμμθναηίαξ. ΄Γηζη, ημ 

ζπίηη ημο Νενηθιή, ημο Ιηιηηάδε θαη ημο Ανηζηείδε δεκ δηέθενε ζε ηίπμηα 

απυ εθείκμ μπμημοδήπμηε άιιμο ζομπμιίηε ημοξ. Ηαη πναγμαηηθά μη 

ακαζθαθέξ ζε υιε ηεκ Γιιάδα απέδεηλακ πςξ ηα ζπίηηα ηεκ επμπή ημο 5μο  

αη. π.. δεκ θακένςκακ πιμφημ, δφκαμε, μυνθςζε. 

 Πα ζεμέιηα ηςκ ζπηηηχκ ήηακ ιίζηκα. Ωξ οιηθά θαηαζθεοήξ 

πνεζημμπμημφκηακ ημ μάνμανμ , ε πέηνα με ζοκδεηηθυ πειυπςμα θαη ημ 

λφιμ, εκχ μη επηθάκεηεξ ηςκ ημίπςκ θαιφπημκηακ απυ ιεοθυ ή 

πνςμαηηζηυ αζβεζημθμκίαμα (αζβέζηεξ + θμκίαμα ‹ θυκηξ → μείγμα αζβέζηε, άμμμο 

θαη κενμφ πμο πνεζημμπμηείηαη γηα ημ αζβέζηςμα ηςκ ημίπςκ θαη γηα ηε ζφκδεζε ηςκ 

οιηθχκ ζηηξ μηθμδμμέξ).  
Ε δηαθμνά ζηεκ ανπηηεθημκηθή ηςκ δεμυζηςκ θηηνίςκ με ηα ηδηςηηθά 

ήηακ μ ανπηηεθημκηθυξ θαη δηαθμζμεηηθυξ πιμφημξ πμο παναθηήνηδε ηα 

δεμυζηα, ζε ακηίζεζε με ηηξ ηδηςηηθέξ θαημηθίεξ πμο πανμοζίαδακ μηα 

πνμζεγμέκε, αιιά ιηηή εηθυκα. 

 Μ βυνεημξ ημίπμξ ημο ζπηηημφ γηκυηακ παπφηενμξ θαη με ιίγα 

ακμίγμαηα. Μη ζηέγεξ είπακ θεναμίδηα, ακ θαη πμιιέξ θμνέξ ακαθένεηαη ε 

φπανλε ηανάηζαξ. 

Ιηα ζηεκυμαθνε είζμδμ, πμο βνηζθυηακ ζοκήζςξ ζηεκ ακαημιηθή θαη 

ζπάκηα ζηε κυηηα πιεονά ημο θηηνίμο, μδεγμφζε ζε μηα ηεηνάπιεονε αθάιοπηε 

εζςηενηθή αοιή (αίζνημ). Οημ θέκηνμ ηεξ οπήνπε έκα πεγάδη θαζχξ θαη έκαξ 

βςμυξ, υπμο πναγμαημπμημφκηακ μη ζνεζθεοηηθέξ ηειεηέξ. Πμ αίζνημ 

απμηειμφζε ηεκ θφνηα πεγή θςηηζμμφ θαη αενηζμμφ ηεξ μηθίαξ. Γφνς απυ ημ 

αίζνημ βνίζθμκηακ ηα δςμάηηα. Δςμάηηα οπήνπακ ζοκήζςξ ζηηξ ηνεηξ 

πιεονέξ θαη ζπάκηα ζηηξ ηέζζενηξ πιεονέξ ημο θηηνίμο. 

Οημ ηζυγεημ οπήνπακ μ ακδνχκαξ, ημ θαζεμενηκυ (μίθμξ), ε ηναπεδανία, ε 

θμοδίκα, ημ ιμοηνυ θαη έκα θειάνη. Οημ πάκς υνμθμ οπήνπακ μ γοκαηθςκίηεξ 

θαη ηα δςμάηηα ηςκ δμφιςκ. Γηα κα θηάζεη θάπμημξ ζημκ επάκς υνμθμ 

οπήνπακ ζηεκ αοιή αζηέγαζηεξ λφιηκεξ ή θαη εζςηενηθέξ πνμζηαηεουμεκεξ 

ζθάιεξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Μ ακδνώκαξ ήηακ δςμάηημ με θιίκεξ. νεζημμπμημφκηακ απμθιεηζηηθά 

απυ ημοξ άκδνεξ ημο ζπηηημφ θαη ημοξ θαιεζμέκμοξ ημοξ. Γθεί μνγακχκμκηακ 

ηα ζομπυζηα ζηα μπμία ημ θαγεηυ θη ε μηκμπμζία ζοκδοάδμκηακ με ηε μμοζηθή 

ή πμηεηηθή ροπαγςγία, αιιά θαη με ηηξ βαζοζηυπαζηεξ ζοδεηήζεηξ θαη ημ 

θηιμζμθηθυ πνμβιεμαηηζμυ. Μ πχνμξ ήηακ ηδηαίηενα θνμκηηζμέκμξ θαη 

πμιοηειήξ με ημηπμγναθίεξ θαη ρεθηδςηά δάπεδα. 

Οημ γοκαηθςκίηε μη γοκαίθεξ πενημνίδμκηακ, φθαηκακ, έγκεζακ θαη 

θνυκηηδακ ηα παηδηά ημοξ. 

Ε αοιή είκαη μ θεκηνηθυξ πχνμξ ημο ζπηηημφ. ιμη μη οπυιμηπμη πχνμη 

έπμοκ πνυζβαζε ζ' αοηυκ. Ε αοιή είκαη πχνμξ δςήξ ηεξ μηθμγέκεηαξ. 

Οηεγαζμέκε ή ακμηπηή δέπεηαη θαη δηαπέεη ημ ελςηενηθυ θςξ ζηα ζπιάπκα 

ημο ζπηηημφ. Μ βςμυξ ημο Γνθείμο Δηυξ ζημ θέκηνμ ηεξ δείπκεη ηε ζφκδεζε 

ηςκ εκμίθςκ με ηε ζνεζθεία. (Μ Δίαξ πνμζηάηεοε ημκ μίθμ υζμ θαη ε Γζηία. Ιηα 

απυ ηηξ βαζηθέξ ηδηυηεηεξ ημο Δηα ήηακ ε θηιμλεκία θαη βαζηθυ παναθηενηζηηθυ ηεξ 

ειιεκηθήξ θμοιημφναξ έςξ ζήμενα) Οημ πχνμ ηεξ αοιήξ δεμημονγμφκηαη 

δςμάηηα πμο πνεζημμπμημφκηαη ςξ απμζήθε, ζηάβιμξ ή ενγαζηήνημ. Μ 

έκμηθμξ μπμνμφζε κα πμοιάεη ηα αγαζά ημο απυ ημ δςμάηημ πμο ημ πανάζονυ 

ημο έβιεπε ζηεκ αοιή. Οηεκ αοιή θαζεμενηκά γηκυηακ ε ζοζία ζημοξ ζεμφξ 

εκχ μη γοκαίθεξ μαγείνεοακ έλς υηακ μ θαηνυξ ημ επέηνεπε.  

Αοηή ε εζςηενηθή αοιή είκαη μαθνυπνμκε πανάδμζε ζημκ ειιεκηθυ πχνμ απυ 

ηεκ επμπή ηςκ Ιοθεκασθχκ ακαθηυνςκ.  

Μ μίθμξ ήηακ ε πνμέθηαζε ηεξ αοιήξ πνμξ ημ εζςηενηθυ ημο 

ζπηηημφ. Ήηακ μ θφνημξ πχνμξ ηεξ μηθμγεκεηαθήξ δςήξ, υπμο έθαηγε 

ζοκεπχξ ε ηενή θςηηά ζηεκ εζηία. Ε εζηία θάιοπηε βαζηθέξ ακάγθεξ ηεξ 

μηθμγεκείαξ υπςξ ε δέζηε, ε παναζθεοή ηεξ ηνμθήξ, ε ζογθέκηνςζε ηεξ 

μηθμγέκεηαξ θαη ε πνμζεοπή.(Ε ζεά Γζηία πνμζηάηεοε ηεκ μηθμγέκεηα θαη ήηακ 

ημ πνυηοπμ ηεξ μεηνυηεηαξ θαη ηεξ ζαιπςνήξ)Νενηιάμβακε βαζηθά ημ 

δεηπκεηήνημκ υπμο δεηπκμφζε ε μηθμγέκεηα. Οοκήζςξ γεηηυκεοε θαη μ' 

έκακ άιιμ πχνμ, ημ δηαηηεηήνημκ, ημ πχνμ δςήξ θαη επηθμηκςκίαξ ηςκ 

μειχκ ηεξ μηθμγέκεηαξ. (Ε ιέλε « δίαηηα» ζεμαίκεη ζηα ανπαία ημκ ηνυπμ 

δςήξ, ζήμενα υμςξ ημκ ηνυπμ δηαηνμθήξ)  

Πμ μπηάκημκ είκαη ε ανπαημειιεκηθή θμοδίκα, αθνηβέζηενα ημ 

μαγεηνείμ, μ πχνμξ εημημαζίαξ ημο θαγεημφ. Ε ειιεκηθή θηιμλεκία ανπίδεη 

απυ ηεκ πνμζθμνά ηνμθήξ θαη μ μενμξ ημ επηβεβαηχκεη.  

Ε ογηεηκή θαη θαζανηυηεηα ήηακ βαζηθή μένημκα ημο ανπαίμο Έιιεκα 

θαη πμιιά ζπίηηα είπακ εηδηθυ δςμάηημ γηα ημ ιμοηνό. Πμ ιμοηνυ ημ 

βνίζθμομε ζηεκ βυνεηα πιεονά ημο ζπηηημφ πιάη ζηεκ εζηία. Μη 

πειμπιάζηεξ πνμμήζεοακ ηηξ απαναίηεηεξ πήιηκεξ μπακηένεξ, Θμοηνά 

πνμτπήνπακ ημο 5μο  αηχκα π.. θαη ανθεηέξ πυιεηξ είπακ απμπεηεοηηθυ 



ζφζηεμα. Οηα ζπίηηα αοημφ ημο αηχκα οπήνπακ ιμοηήνεξ θαζηζημί θαη ημ 

κενυ πνμένπμκηακ απυ πήγεξ ή δεμυζηεξ θνήκεξ. 

 

 

 
 
 

 

                                                                             Άποψθ τθσ κατοικίασ από τθν Νοτιοανατολικι  
                                                                            πλευρά τθσ 

 

 

 

 

                                                             Άποψθ τθσ κατοικίασ από τθν Νότια πλευρά τθσ. 

 

 

Άποψθ του Αίκριου τθσ  Οικίασ από το μπαλκόνι του 
δευτζρου ορόφου. Διακρίνεται ο βωμόσ, το πθγάδι, 
τα καυςόξυλα κακϊσ και θ εςωτερικι πλευρά τθσ 
κεντρικισ πόρτασ με τθν αμπάρα 
 

 
Δφο απόψεισ του χϊρου του Ανδρϊνα. Διακρίνονται οι κλίνεσ, ςκεφθ οινοποςίασ, ζπιπλα  
τοιχογραφίεσ  με  ςκθνζσ  από ςυμπόςια  κακϊσ και τοιχογραφίεσ του  κεοφ  Διόνυςου. 

 
 

Άποψθ από το εργαςτιριο κεραμικϊν τθσ οικίασ. 

Στο μζςο του χϊρου διακρίνεται το ξφλινο 

μθχάνθμα αγγειοπλαςτικισ. 

 

 
Η Κουηίνα τθσ οικίασ. Διακρίνεται ο πζτρινοσ 
φοφρνοσ, κεραμικά ςκεφθ, πάγκοσ, τραπζηι και 



καρζκλεσ κακϊσ και είςοδοσ ςε μια μικρι αποκικθ τροφίμων.  
 

 

 

             

 

Αποκθκευτικόσ  χϊροσ  τθσ  οικίασ.                               Αποκθκευτικόσ χϊροσ τροφίμων 

                                       

 

 

 

 

  

                    Σο Αίκριο                                                   Λεπτομζρειεσ των πζτρινων τοιχωμάτων 

 

  

 

     

                                                       

   Μοντζλο     
παράκυρου   

                                 και  ςκάλασ 
 
 

 

 

                               

 

 

                                                                                                                  Μοντζλο  εςωτερικισ  
                                                                                                                 και εξωτερικισ  πόρτασ 
 



                                                  

 

                                                     Διάφορα αντικείμενα από τουσ        
                 εξωτερικοφσ χϊρουσ 

                Πιλινα ςκεφθ 

 

                                   Ανάκλθντρα από το χϊρο του Ανδρϊνα 

 

 

 

 

 

                                                               
Ζπιπλα και άλλα 
αντικείμενα 
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                                                                                                    •  ΣΙ  ΕΣΡΩΓΑΝ  

                                                                                                    •  ΠΟΣΕ  ΕΣΡΩΓΑΝ 

                                                                                                    •  ΠΩ  ΕΣΡΩΓΑΝ 

                                                                                                    •  ΠΙΘΑΝΑ  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΝΟΤ 

                                                                                                    • ΚΑΣΑΛΟΓΟ  ΚΑΙ  ΕΡΜΗΝΙΑ 

                                                                                               ΣΩΝ  ΠΙΟ ΓΝΩΣΩΝ   ΑΡΧΑΙΩΝ  
                                                                                               ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΕΔΕΜΑΣΩΝ  
              

                                                                                                    • ΤΝΣΑΓΕ  ΜΕ  ΑΡΧΑΙΑ   

                                                                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΚΑΣΑΓΩΓΗ  
  

 

      

Γηα ημοξ ανπαίμοξ ημ θαιό θαγεηό ήηακ ηενμηειεζηία. 

Μη ηνμθέξ είπακ  ζθμπό κα ενεζίζμοκ θαη όπη κα βανύκμοκ ημ ζημμάπη. 

 

 

 



            

Μη πιενμθμνίεξ γηα ηεκ ανπαία ειιεκηθή 

δηαηνμθή θαη θμοδίκα πνμένπμκηαη, θονίςξ, απυ ημοξ 

θιαζηθμφξ ηναγςδμφξ θαη θςμςδημγνάθμοξ. 

Πμ ειαηόιαδμ, ηα ιαπακηθά, ηα θνμύηα, ηα 

θανοθεύμαηα, ηα όζπνηα θαη ηα δεμεηνηαθά, ηα θνέαηα 

θαη βέβαηα ημ ράνη θαη ημ θναζί, υπςξ ζήμενα, θαη 

ηυηε απμηειμφζακ ηα θονίανπα ζοζηαηηθά ηεξ 

γαζηνμκμμίαξ.  

Πα θφνηα γεςνγηθά πνμσυκηα ηεξ ανπαίαξ 

Γιιάδαξ ήηακ ημ θνηζάνη, ημ ζηηάνη, ημ θναζί, ημ ιάδη 

θαη μη ειηέξ. Οηεκ Αηηηθή έβγαηκε επίζεξ μέιη θαη ζφθα 

πμο ήηακ ημ πημ εθιεθηυ θνμφημ γηα ημοξ ανπαίμοξ. Μη 

Αζεκαίμη ζοκήζηδακ κα έπμοκ ζηα ζπίηηα ημοξ μεγάιε πμηθηιία ηνμθχκ υπςξ 

ρςμί, ιμοθάκηθα, ζφθα, γιοθίζμαηα, μέιη, ηονί, ηνοθενά πηαπυδηα, ηζίπιεξ, 

ζπμονγίηηα θαη άιια πμιιά.  

 

Πα δεμεηνηαθά απμηειμφζακ ηεκ θφνηα βάζε ηεξ δηαηνμθήξ γηα ημοξ 

ανπαίμοξ. Αιιά ηυζμ ημ ζηηάνη υζμ θαη ημ θνηζάνη δεκ ήηακ ζε αθζμκία γηα 

ημοξ Αζεκαίμοξ, έηζη ακαγθάδμκηακ κα ημ εηζάγμοκ απυ άιια μένε. Πμ αιεύνη 

από θνηζάνη, δομςμέκμ ζε γαιέηεξ ήηακ ημ πημ ζοκεζηζμέκμ θαζεμενηκυ ρςμί 

θαη μκμμαδυηακ μάδα.  Οηε δφμε ημο ρςμημφ έβαδακ δηάθμνα θανοθεύμαηα, 

υπςξ μάναζμ, δουζμμ θαη μέκηα αθυμε, γηα κα πάνεη ημ ρςμί μηα δηαθμνεηηθή 

κμζηημάδα. Ηαη θοζηθά, έβαδακ ημ απαναίηεημ αιάηη(άιαξ). 

Απυ ηα θανοθεφμαηα, ημ πημ πενηδήηεημ αιιά θαη ημ πημ ζπάκημ ήηακ 

ημ μαφνμ πηπένη. 

Φοζηθά, πνεζημμπμημφζακ ζέιηκμ, άκεζμ θαη δουζμμ, γηα κα 

«θανοθεφμοκ» ηα θαγεηά ημοξ θαζχξ θαη νίγακε(μνίγακμ), λφδη(υλμξ), ζομάνη 

(ζφμμκ), ζμοζάμη(ζφζαμμ) , ζηαθίδεξ, θάππανε, ζμφνκα,  θφμηκμ, αιίπαζηα, 

θάνδαμμ, ζοθυθοιια,  ζίιθημ, πεηημέδη, θαη δηάθμνα άιια.  

Πα ζθόνδα θαη ηα θνεμμύδηα ήηακ ζημ θαζεμενηκυ μεκμφ  αθμφ ήηακ 

ζομπιήνςμα γηα θάζε ζαιάηα ημοξ.  

Έκα απυ ηα πημ απαναίηεηα αγαζά ζ‟ έκα ζπίηη ήηακ ημ ιάδη. Φεμηζμέκα 

ήηακ ηα ιάδηα ηεξ Οάμμο θαη ηεξ Ζθανίαξ. Μη ανπαίμη ζοκήζηδακ κα βγάδμοκ 

ιάδη απυ άγμονεξ ειηέξ, πμο ημ πνμηημμφζακε ζηηξ ζαιάηεξ ημοξ. Γπίζεξ απυ 

ηα αμφγδαια θαη ηα θανφδηα έβγαδακ έκα είδμξ ιαδημφ, θαιυ γηα ηα γιοθίζμαηά 

ημοξ. Πμ ιάδη  ημ πνεζημμπμημφζακ υπη μυκμ γηα ηα θαγεηά ημοξ, αιιά θαη γηα 

ημ θςηηζμυ, γηα ηεκ παναζθεοή θανμάθςκ θαη θαιιοκηηθχκ θαη ήηακ 

απαναίηεημ γηα ημοξ αζιεηέξ, πμο ημ άιεηθακ ζηα θμνμηά ημοξ ζηηξ 

παιαίζηνεξ. 

 

 

 



 

Απυ ηα όζπνηα, γκςζηά ζημοξ ανπαίμοξ ήηακ ηα θαζυιηα, μη θαθέξ, ηα 

νεβίζηα ( πμο ηα πνμηημμφζακε ρεμέκα), ηα μπηδέιηα θαη ηα θμοθηά, πμο ηα 

έηνςγακ, ζοκήζςξ, ζε πμονέ (έηκμξ).  

Απυ ηα απαναίηεηα επίζεξ ζημ θαζεμενηκυ ηναπέδη ηςκ ανπαίςκ ήηακ 

ημ γάια θαη ημ ηονί, πμο ήηακ υμςξ δφμ ζπάκηα αγαζά. Πμ πημ δηαδεδμμέκμ 

πνςηκυ νυθεμα, αθμφ βέβαηα αγκμμφζακ ημκ θαθέ, ήηακ ημ γάια, θονίςξ ημ 

θαηζηθίζημ, θη έκα ακαθάηεμα απυ πιηανυ κενυ θαη μέιη, πμο πνμθαιμφζε 

ηδηαίηενε εοπανίζηεζε, ζπάκηα υμςξ  πνεζημμπμημφηακ ζηε μαγεηνηθή. Πμ 

βμφηονμ ήηακ γκςζηυ, αιιά πνεζημμπμημφηακ ζπάκηα 

Απυ ηα εθιεθηυηενα εδέζμαηα ήηακ μη θμπιημί, ηα ζαιηγθάνηα, πμο ηα 

έηνςγακ μη Ηνεηηθμί. 

Πα μηθνά πμοιηά, ζπίκμοξ, ηζίπιεξ, αθυμε θαη ημοξ ιαγμύξ, αθμφ ηα 

ρήκακε, ηα δηαηενμφζακε μέζα ζ‟ εοςδηαζηυ ιάδη. Οοπκά ηα παναγεμίδακε με 

δηάθμνα θανοθεφμαηα. 

Γηα ημοξ θηςπμφξ ακζνχπμοξ μη ζμύπεξ ήηακ ημ πημ ζοκεζηζμέκμ 

θαζεμενηκυ θαγεηυ. Έηνςγακ βέβαηα θαη ρανόζμοπεξ, πμο ε πιμφζηα υμςξ 

ηάλε ηεξ απέθεογε! 

Οηα πμνηανηθά ένηπκακ μηα ζάιηζα θηηαγμέκε απυ ιάδη, δνημφ λφδη, 

δηάθμνα θανοθεφμαηα, αθυμε θαη μέιη.  

Πα ιαπακηθά ζηεκ ανπαία Γιιάδα θαη ζογθεθνημέκα ζηεκ ανπαία 

Αζήκα, ήηακ ζε ζπμοδαία δήηεζε. ιμη  ιαπηανμφζακ κα έπμοκ ζημ ζπίηη ημοξ 

έκα ιαπακυθεπμ. Ρπήνπακ ηνηχκ εηδχκ αγγμφνηα (ζηθουξ) ηα μπμία είκαη ημ 

ιαθςκηθυκ, μ ζθοηαιίαξ θαη ημ βμηςηηθυκ. Απ‟ αοηά θαιφηενα είκαη ηα 

ιαθςκηθά υηακ πμηίδμκηαη, εκχ η‟ άιια δεκ πνέπεη κα πμηίδμκηαη. Γπίζεξ, ηα 

αγγμφνηα έβγαηκακ πημ δνμζενά ακ, πνηκ θοηεοημφκ μη ζπυνμη, μείκμοκ γηα ιίγμ 

μέζα ζημ γάια ή ζε δηαιομέκμ ζημ κενυ μέιη. Πα μακηηάνηα  ήηακ κμζηημυηαηα 

θαη πενηδήηεηα, αιιά  υιμη ηα θμβμφκηακ γηα ημ δειεηήνηυ ημοξ. 

Μη Έιιεκεξ έηνςγακ ζοπκόηενα ράνη από 

θνέαξ. Πα ζαιαζζηκά πμο πνμηημμφζε μ ιαυξ, ήηακ 

μη ζανδέιεξ , ημ πημ ζοκεζηζμέκμ ζαιαζζηκυ, μαδί με 

θνηζανέκημ ρςμί. Μη  ζανδέιεξ, μη ακηδμφγηεξ θαη μη 

μανίδεξ ήηακ μηθμκμμηθέξ θαη απμηειμφζακ θαγεηά 

ηεξ θαζεμενηκυηεηαξ γηα ημοξ ανπαίμοξ Αζεκαίμοξ. 

Γπίζεξ ζηεκ ίδηα θαηεγμνία μπμνμφκ κα ακαθενζμφκ 

μ ιεοθυξ ηυκμξ, ημ ιοζνίκη, ημ ιαβνάθη, ημ ζαιάπη, μ 

θοπνίκμξ , ημ γαηυρανμ, μ ληθίαξ θαη μ μλφννογπμξ, μ μπμίμξ θαηακαιχκμκηακ 

αιαηηζμέκμξ. Ε ιίμκε Ηςπαΐδα θεμηδυηακ γηα ηα πέιηα ηεξ ηα μπμία υμςξ  

ήηακ πακάθνηβα, ημκ 5μ αη. π..  

Μη Έιιεκεξ ακέηνεθακ πάπηεξ, πήκεξ, μνηφθηα θαη θυηεξ γηα κα 

ελαζθαιίδμοκ αογά.  

Νενίθεμεξ ήηακ μη πίηεξ  ηεξ Αζήκαξ, θαφπεμα ηεξ πυιεξ, θαη γηκυηακ 

με μέιη, ηονί θαη ιάδη, αιιά έβαδακ μέζα θαη δηάθμνα θανοθεφμαηα. 

 



 

 

 

Πμ μέιη ήηακ θάηη απυ ηα απαναίηεηα γηα ηεκ θαζεμενηκή δηαηνμθή 

ημοξ θαη βέβαηα γηα ηα γιοθίζμαηά ημοξ πμο ήηακ αγαπεηά ζε υιμοξ. Ήηακ γη‟ 

αοημφξ ζείμ δχνμ, αθμφ πίζηεοακ πςξ έπεθηε απυ ημκ μονακυ, με ηεκ 

πνςηκή δνμζηά, πάκς ζηα ιμοιμφδηα θαη ζηα θφιια θαη απυ εθεί ημ μάδεοακ μη 

μέιηζζεξ. Πμ μέιη ήηακ ηυζμ ζεμακηηθυ γηα ημοξ ανπαίμοξ, πμο ανθεηέξ θμνέξ 

γέμηδακ μεγάιμοξ αμθμνείξ με αοηυ θαη η‟ ακαθάηεοακ με θναζί γηα κα θάκμοκ 

ηηξ ζπμκδέξ, ηυζμ ζημοξ ζεμφξ πμο ηημμφζακ, υζμ θαη ζηηξ ροπέξ ηςκ κεθνχκ. 

Ε αγάπε ηςκ ανπαίςκ γηα ηα θνμύηα ζεςνείηαη θοζηθά ακαμθηζβήηεηε, 

αθμφ ήηακ απαναίηεηα γηα ηε δηαηνμθή ημοξ. Μη ανπαίμη Έιιεκεξ δεκ είπακ 

υμςξ ηεκ πμηθηιία ηςκ θνμφηςκ πμο έπμομε ζήμενα πανυιμ πμο αθυμα θαη 

ηυηε επηθναημφζε ημ μεζμγεηαθυ θιίμα ηεξ Γιιάδαξ.  Ιενηθά απυ ηα θνμφηα 

πμο οπήνπακ εθείκε ηεκ επμπή ήηακ ηα απιάδηα, ηα νυδηα, ηα μήια, ηα ζφθα, 

μμφνα, ηα θενάζηα, ηα δαμάζθεκα  ηα νμδάθηκα ,ηα θοδχκηα θ.α. Απυ ηα πημ 

πενηδήηεηα θνμφηα ήηακ βέβαηα ηα ζηαθφιηα, αιιά υζμη ηα θαιιηενγμφζακε ηα 

βιέπακε πενηζζυηενμ ζακ θναζί. Πμ πημ αγαπεμέκμ θνμφημ ηςκ ανπαίςκ ήηακ  

ηα ζφθα. Ηαη ηα πημ πενίθεμα ήηακ αοηά ηεξ Αηηηθήξ. 

Οηεκ ανπαία Γιιάδα  ηα γκςζηυηενα είδε θναζημύ ήηακ ηέζζενα. Πμ 

άζπνμ, ημ θηηνηκςπυ, ημ μαφνμ θαη ημ θυθθηκμ. Πμ άζπνμ θναζί ήηακ ημ 

ειαθνυηενμ, ανθεηά πςκεοηηθυ θαη δημονεηηθυ, ημ θηηνηκςπυ, πνμξ ημ λακζυ, 

είπε πημ ληκή γεφζε, εκχ ημ μαφνμ θαη ημ θυθθηκμ, πμο ζοκήζςξ είπακ γιοθηά 

γεφζε, ήηακ θαη ηα πημ πενηδήηεηα. 

Πα αγαζά ημο θοκεγημφ ζεςνμφκηακ απυ ημοξ ανπαίμοξ ςξ ηα πημ 

κυζηημα. Πμ θοκήγη, θονίςξ με ηα ηυλα, ημ αγαπμφζακ υιμη μη… πμιεμηζηέξ, 

αθμφ ήηακ άθζμκμ ζηεκ ανπαία επμπή θαη οπήνπακ μεγάιεξ εθηάζεηξ υπμο 

δεκ παημφζε ακζνχπηκμ πυδη. Πα δμιχμαηα πμο πνεζημμπμημφζακ ήηακ 

θονίςξ μηθνά πηηζμφκηα θαη ηοθιςμέκα πενηζηενάθηα! Μη ανπαίμη έηνςγακ υπη 

μυκμ ηα πενηζηένηα αιιά υια ηα πεημφμεκα, αθυμε θαη ηα μηθνά ζπμονγίηηα, 

εθηυξ απ‟ ηα θμνάθηα, με ημ ζθιενυ θαη ζηοθυ θνέαξ ημοξ. Απέθεογακ υμςξ 

κα ηνχκε θαη ηα μνηφθηα, αθμφ ηα θοιάγακε γηα ηηξ αλημιάηνεοηεξ 

μνηοθμμαπίεξ ημοξ .Πα πνμσυκηα ημο θοκεγημφ ήηακ αθυμε, θονίςξ, ηζίπιεξ, 

ζοθμθάγμη, θμηζφθηα, πένδηθεξ, ρανυκηα, αγνηυπαπηεξ, πήκεξ θ.ι.π. Απυ ηα 

πημ δειεοηά ζενάμαηα ήηακ μη αγνηυπμηνμη, ηα ειάθηα θαη ηα δανθάδηα, πμο 

δμφζακ ηυηε ζ‟ υια ηα ειιεκηθά βμοκά. 

Μη Αζεκαίμη ήηακ πημ εθιεπηοζμέκμη θαη πημ γθμονμέ απυ ημοξ  

Οπανηηάηεξ μη μπμίμη ηνέθμκηακ με πνςηυγμκεξ θαη πμκηνμθμμμέκεξ ηνμθέξ, 

μ‟ έκακ πεπηυ ποιυ απυ  μπηδέιηα θαη με δςμυ πμο ήηακ ημ θαγεηυ πμο 

πνμηημμφζακ. 

 

 



Πμ ζπανηηαηηθυ μεκμφ δεκ ζογθηκμφζε βέβαηα ημοξ άιιμοξ Έιιεκεξ 

αθμφ  αθυμε θαη ηηξ γημνηηκέξ μένεξ δεκ ήηακ ηίπμηα ημ ζπμοδαίμ. Έθηακε έκα 

βναζηυ πμηνηκυ, ιίγμ θναζί θαη θαμηά πίηα  γιοθηά γηα κα  ημοξ εκζμοζηάζεη.  

Πα ζοζζίηηα ηςκ Οπανηηαηχκ απμηειμφκηακ απυ ημκ ζνοιηθυ «μέιακα δςμυ», 

πμο παναζθεοαδυηακ απυ πμηνηκυ θνέαξ πμο ημ έβναδακ με αίμα θαη ένηπκακ 

αιάηη θαη λίδη. Ηαζέκαξ έηνςγε μνηζμέκε μενίδα απυ ημ δςμυ θαη ζομπιήνςκε 

ημ γεφμα ημο με θνηζανέκημ ρςμί, μαφνμ θναζί, ειηέξ θαη ηονί. Μ μέιακαξ 

δςμυξ δεκ πνέπεη κα ήηακ εφγεοζημξ μφηε εφπεπημξ αιιά αθνηβχξ αοηή ήηακ 

ε ηδέα ηεξ ζπανηηάηηθεξ ακαηνμθήξ. 

Γιάπηζημη μπμνμφζακ κ' ακηέλμοκ ζηε ζπανηηαηηθή ιηηυηεηα. 

 

Μη ηνμθέξ ηςκ ανπαίςκ», γνάθεη μ Οανι Νηθάν ζημ βηβιίμ ημο με ζέμα 

ηε δςή ζηεκ θιαζηθή Γιιάδα, «ζθμπυ είπακ κα ενεζίζμοκ θαη υπη κα βανφκμοκ 

ημ ζημμάπη, γη‟ αοηυ άιιςζηε ήηακ πιμφζηεξ ζε θανοθεφμαηα θαη ανςμαηηθά 

βυηακα». Γηα ημοξ ανπαίμοξ ημ θαιυ θαγεηυ ήηακ ηενμηειεζηία θαη εθείκμη ημ 

ηημμφζακ δευκηςξ. Οηα ζομπυζηα ημοξ ηα ηναπέδηα ήηακ γεμάηα πμιιά θαγεηά 

θαη ημ θναζί έννεε άθζμκμ, κενςμέκμ με γιοθυ ή ζαιαζζηκυ κενυ θαη 

ανςμαηηζμέκμ με δεκδνμιίβακμ ή μέιη. 

Ακ θαη εκίμηε θαιμθαγάδεξ, θαηά θακυκα ήηακ, υμςξ, ιηημδίαηημη. Μη 

ανπαίμη ήηακ «μηθνμηνάπεδμη» θαη «θοιιμηνχγεξ», γη‟ αοηυ θαη οπήνπε ε 

έθθναζε «Αηηηθενχξ δεκ».           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑ  ΓΓΡΙΑΠΑ ΠΩΚ ΑΞΑΖΩΚ 

 

Γηα ημοξ ανπαίμοξ Έιιεκεξ ηα γεύμαηα ηεξ εμέναξ ήηακ ηνία ζημκ 

ανηζμυ.  

1μ γεφμα: «ἀθναηηζμόξ» → ιάμβακε πχνα ημ πνςί θαη πενηειάμβακε 

θνηζανέκημ ρςμί(μάδα) ή ζηηανέκημ ρςμί (άνημ) βμοηεγμέκμ ζε θναζί 

(ἄ θναημξ), ζοκμδεουμεκμ απυ ζφθα ή ειηέξ. Πμ πνςηκυ νυθεμα ήηακ μ 

«θοθεχκ»,  ημ γάια θονίςξ θαηζηθίζημ, θαζχξ θαη έκα είδμξ οδνυμειμο πμο 

ημ παναζθεφαδακ απυ πιηανυ κενυ θαη μέιη.  

2μ γεφμα: «ἄνηζημκ» → ιάμβακε πχνα ημ μεζεμένη ή κςνίξ ημ απυγεομα. 

3μ γεφμα: «δεῖ πκμκ» → ήηακ θαη ημ ζεμακηηθυηενμ γεφμα ηεξ εμέναξ θαη ζε 

γεκηθέξ γναμμέξ θαηακαιςκυηακ αθμφ ε κφπηα είπε πιέμκ πέζεη. 

Γκδηάμεζα μπμνμφζε κα πνμζηεζεί έκα 

επηπιέμκ ειαθνφ γεφμα, ημ  «ἑ ζπένηζμα», πμο 

μπμνμφζε κα θαηακαιςζεί ανγά ημ απυγεομα. 

Πέιμξ, οπήνπε  ημ «ανηζηόδεηπκμκ» πμο 

μπμνμφζε κα ζενβηνηζηεί ανγά ημ απυγεομα  

ακηηθαζηζηχκηαξ ημ δείπκμ θαζχξ ήηακ έκα 

θακμκηθυ γεφμα. 

 

                            ΝΖΘΑΚΑ  ΓΚΔΓΖΗΠΖΗΑ  ΙΓΚΜΡ            

 

Μνεθηηθά: •  Ξεβίζηα με πακηδάνηα θαη ζθυνδμ.  

                 •  Ιαφνεξ ηζαθηζηέξ ειηέξ με ηονί  

Οαιάηεξ:  •  «Θαιαζζαία» → Οπακάθη, θνεμμφδη θνέζθμ, θάππανε, πιμθάμη  

                  πηαπμδημφ με γανίδεξ, μφδηα θαη θαιαμάνηα  

                  • «Ηοθιςπία» →  Ξυθα με θαηζηθίζημ λοζηυ ηονί, ειαηυιαδμ θαη  

                  λφδη  

                  • «Νναζζαία» → Θάπακμ, νυθα, ζέιηκμ, ζπανάγγηα, αογά με  

                  θμοθμοκάνη, θανφδηα, βμιβμφξ, ζηαθίδεξ θαη νυδηα 

 Ηύνηα πηάηα: •  Νακζέηα πμηνηκμφ με γιοθυληκε ζάιηζα απυ μέιη, ζομάνη,  

                      λφδη  & ζθμνδαιηά νεβηζηχκ  

                      •  Γεμηζηέξ θέηεξ πμηνηκμφ θηιέημο με δαμάζθεκα με ζθμφνμ  

                      δςμυ, ζοκμδεουμεκεξ με αγθηκάνεξ θαη πμονέ αναθά. 

                      •  Γανίδεξ με λφδη θαη μέιη ζοκμδεουμεκεξ με θμιμθφζηα θαη  

                      θμοκμοπίδη  

Γιοθίζμαηα: •  Νμηθηιία λενχκ θανπχκ (δαμάζθεκα, λενά ζφθα, θανφδηα,  

                    αμφγδαια, πμονμάδεξ, θηζηίθηα με μέιη αηηηθυ-με ή πςνίξ  

                    γηαμφνηη).  

                    •  Λενά ζφθα με θανφδηα θαη μέιη. 

                    •  Ημμμαηάθηα μήιμο θαη νυδηα με γηαμφνηη θαη μέιη.  

           • Αιεονςμέκμ γάια,  με μέιη θαη ζμοζάμη. 



Οηεκ ειιεκηθή ανπαηυηεηα εθηυξ απυ 

ημ θαζεμενηκυ δείπκμ (βναδηκυ γεφμα) 

οπήνπε θαη ημ δεηπκμφμεκμ γεφμα με 

θίιμοξ ή γκςζημφξ πμο μκμμάδμκηακ 

“ζομπυζημ” ή “εζηίαζε” πμο ζήμενα 

ιέγεηαη ζοκεζηίαζε.  

Ρπήνπακ θαη δείπκα υπμο μη 

ζομμεηέπμκηεξ ζοκεηζέθενακ ή 

μηθμκμμηθά, ή με ηνυθημα, ηα μπμία θαη 

ιέγμκηακ “ζομβμιέξ”. Μ μενμξ ηα 

απμθαιεί “ενάκμοξ”.  

ΟΡΙΝΜΟΖΑ 

Πμ ζομπυζημ («ζοκάζνμηζε ακζνχπςκ πμο πίκμοκ») απμηειμφζε έκακ απυ 

ημοξ πημ αγαπεμέκμοξ ηνυπμοξ δηαζθέδαζεξ ηςκ Γιιήκςκ. Νενηειάμβακε δύμ 

ζηάδηα: ημ πνχημ ήηακ αθηενςμέκμ ζημ θαγεηυ, πμο ζε γεκηθέξ γναμμέξ ήηακ 

ιηηυ, εκχ ημ δεφηενμ ζηεκ θαηακάιςζε πμημφ. Οηεκ πναγμαηηθυηεηα, μη 

ανπαίμη έπηκακ θναζί θαη μαδί με ημ γεφμα, εκχ ηα δηάθμνα πμηά 

ζοκμδεφμκηακ απυ μεδέδεξ (ηναγήμαηα): θάζηακα, θμοθηά, ρεμέκμη θυθθμη 

ζίημο ή αθυμε γιοθίζμαηα απυ μέιη, πμο είπακ ςξ ζηυπμ ηεκ απμννυθεζε ημο 

μηκμπκεφμαημξ χζηε κα επημεθοκζεί μ πνυκμξ ηεξ ζοκάζνμηζεξ.  

Πμ δεφηενμ μένμξ λεθηκμφζε με ζπμκδή, ηηξ πενηζζυηενεξ θμνέξ πνμξ ηημή 

ημο Δημκφζμο. Ηαηυπηκ μη πανηζηάμεκμη ζοδεημφζακ ή έπαηδακ δηάθμνα 

επηηναπέδηα παηπκίδηα, υπςξ μ θυηηαβμξ. Οοκεπχξ ηα άημμα έμεκακ 

λαπιςμέκα ζε ακάθιηκηνα (θιίκαη), εκχ παμειά ηναπέδηα θηιμλεκμφζακ ηα 

θαγχζημα θαη ηα παηπκίδηα.  

μνεφηνηεξ, αθνμβάηεξ θαη μμοζηθμί ζομπιήνςκακ ηεκ ροπαγςγία ηςκ 

πανεονηζθμμέκςκ. Έκαξ «βαζηιηάξ ημο ζομπμζίμο» μ μπμίμξ εθιεγυηακ ζηεκ 

ηφπε ακαιάμβακε κα οπμδεηθκφεη ζημοξ δμφιμοξ ηεκ ακαιμγία θναζημφ θαη 

κενμφ θαηά ηεκ πνμεημημαζία ηςκ πμηχκ . 

Γκηειχξ απαγμνεομέκμ ζηηξ γοκαίθεξ, με ελαίνεζε ηηξ πμνεφηνηεξ θαη ηηξ 

εηαίνεξ, ημ ζομπυζημ ήηακ έκα ζεμακηηθυηαημ μέζμ θμηκςκηθμπμίεζεξ ζηεκ 

Ανπαία Γιιάδα.  

Ιπμνμφζε κα δημνγακςζεί απυ έκακ ηδηχηε γηα ημοξ θίιμοξ ή γηα ηα μέιε ηεξ 

μηθμγέκεηάξ ημο, υπςξ αθνηβχξ ζομβαίκεη θαη ζήμενα με ηηξ πνμζθιήζεηξ ζε 

δείπκμ. Ιπμνμφζε επίζεξ κα αθμνά ηε μάδςλε μειχκ μηαξ ζνεζθεοηηθήξ 

μμάδαξ ή μηαξ εηαηνείαξ (εκυξ είδμξ θιεηζημφ θιαμπ γηα ανηζημθνάηεξ). Πα 

πμιοηειή ζομπυζηα πνμθακχξ πνμμνίδμκηακ γηα ημοξ πιμφζημοξ, ςζηυζμ ζηα 

πενηζζυηενα ζπηηηθά ζνεζθεοηηθέξ ή μηθμγεκεηαθέξ γημνηέξ απμηειμφζακ 

αθμνμή γηα δείπκμ, έζης θαη μεηνημπαζέζηενμ. 

 



ΟΡΟΟΖΠΖΑ 

Πα ζοζζίηηα απμηειμφζακ θμηκά γεφμαηα ζηα μπμία ζομμεηείπακ οπμπνεςηηθά 

άκδνεξ θάζε ειηθίαξ ζηα πιαίζηα θμηκςκηθμφ ή ζνεζθεοηηθμφ εζημμηοπηθμφ. 

Μη παναθηενηζηηθυηενεξ πενηπηχζεηξ εκημπίδμκηαη ζηεκ Ηνήηε θαη ηε 

Οπάνηε, ακ θαη μνηζμέκεξ πεγέξ θάκμοκ ακαθμνά ζε ακάιμγεξ πναθηηθέξ θαη 

ζε άιια μένε. 

 Άιιεξ γκςζηέξ μκμμαζίεξ ηεξ πναθηηθήξ αοηήξ είκαη θεηδίηηα θαη ὰ κδνεῖ α.  

Οογθεθνημέκα ζηεκ Ανπαία Οπάνηε, ε ζομμεημπή ζηα ζοζζίηηα ήηακ 

οπμπνεςηηθή.  Ακάμεζα ζηηξ οπμπνεχζεηξ ηςκ Μμμίςκ, δειαδή ηςκ μειχκ 

ηεξ ζπανηηαηηθήξ θμηκςκίαξ με πιήνε πμιηηηθά δηθαηχμαηα, ήηακ ε 

ζοκεηζθμνά ηνμθίμςκ (ή έηενεξ απμδεμίςζεξ) γηα ηε δηαηνμθή πμο ημοξ 

πανείπε ημ θνάημξ. Ε απμηοπία ακηαπυθνηζεξ ζημκ θακυκα αοηυ ήηακ 

αηημςηηθή.  

Ακηίζεηα με ηα ζομπυζηα, ηα ζοζζίηηα παναθηήνηδε ε ιηηυηεηα θαη ε 

μεηνημπάζεηα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 ΗΑΠΑΘΜΓΜΟ  ΗΑΖ  ΓΞΙΕΚΖΑ  ΠΩΚ ΝΖΜ ΓΚΩΟΠΩΚ  

          ΑΞΑΖΩΚ  ΓΘΘΕΚΖΗΩΚ  ΓΔΓΟΙΑΠΩΚ  

 
• «θάκδοιμξ» → έκα ακαθάηεμα απυ μέιη, γάια, ηονί θαη ιάδη 

•  «μοηηςηόξ» → έκα είδμξ ζθμνδαιηάξ με πνάζα, ζθυνδα, ηονί θαη μέιη. 

•  «πειακόξ» → έκα παπφννεοζημ θνάμα απυ αιεφνη, μέιη θαη ιάδη .Ήηακ έκα  

   είδμξ πιαθμφκημξ θάηη δειαδή ζακ πίηα, πμο ημ εημίμαδακ   ζοκήζςξ ζηηξ  

   ζοζίεξ. 

•  «Έθποημξ» → μείγμα απυ αιεφνη θαη ρεμέκμ ηονί, πμο ημ ένηπκακ ζε εηδηθά  

   θαιμφπηα θαη ηα γέμηδακ με θναζί μειςμέκμ. 

•   «Ηάκδαοιμξ» → έκα είδμξ θαγεημφ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ, θονίςξ ζηεκ  

    πενημπή  ηεξ Θοδίαξ, με υ,ηη ενεζηζηηθυ θανφθεομα θοθιμθμνμφζε. 

•  «Ιοηηςηόξ» → πίηα με ηονί, ακαθαηεμέκμ με μέιη θαη ζθυνδα. 

•  «ζοιήμαηα» → πμκηνμαιεζμέκμ αιεφνη απυ ζηάνη ή θνηζάνη, βνεγμέκμ με  

    θναζί θαη ιάδη. Ι' αοηυ νακηίδακε ημ ζθαπηάνη εκχ ρεκυηακ.  

•  «μέιαξ  δςμόξ» → Πμ πηάημ αοηυ απμηειμφηακ απυ πμηνηκυ, αιάηη, λφδη  

    θαη  αίμα  (Οοκμδεουηακ απυ ηε γκςζηή μάδα, ζφθα, ηονί θαη  θαμία θμνά  

    απυ ζενάμαηα) 

•  «πονηαηή» → ήηακ έκα είδμξ παπφννεοζημο γάιαθημξ, ημ μπμίμ ζοπκά  

    ζογπέεηαη με ημ γηαμφνηη  

•  «ζεζαμίξ» → μμηάδεη με ημ ζεμενηκυ παζηέιη 

•  «άμμηιμξ» → ημφνηα 

•  «ανημθνέαηα» → θνεαηυπηηεξ 

•  «ηεγακίηεξ» ή  «ηήγακα» → ηεγακίηεξ ή ιμοθμομάδεξ.  

•  « Κςγαιεύμαηα » →  γιοθά θαγεηά 

•  «ηπκίηεξ»  →  ημ ρςμί πμο έρεκακ μέζα ζε ζενμή ζθάθε. 

•  «εζπανίηεξ» → ημ ρςμί πμο ρεκυηακ ζηηξ ζπάνεξ. 

•  «άνημξ ηονόεκηαξ» → ηονυπηηα ζα ημκ ιέγαμε ζήμενα. 

•  «θνηβακίηεξ άνημξ» → γηκυηακ απυ ζημηγδάιη. 

•  «όθςνμξ»  → γιφθηζμα απυ δφμε, ζμοζάμη θαη μέιη.  

•  «μειηηημύηα» → είδμξ γαιαηυπηηαξ ή  μειυπηηαξ     

•  «πνοζόθμιια» → έκα γιφθηζμα απυ ιηκανυζπμνμοξ θαη μέιη, 

•  «έθποημ» → θηηαπκυηακ απυ αιεφνη θαη ηονί ρεμέκμ, μέζα ζε θαιμφπηα θαη   

   ήηακ πενηπομέκμ με θναζί μειςμέκμ. 

•  «θοθεώκ» → θναζί ακαθαηεμέκμ με θνηζάνη, αιεφνη θαη ηνηθηυ ηονί. 

• «έηκμξ» → πμονέξ απυ  θμοθηά,  

• «μάδα» → θνηζανέκημ ρςμί 

• «άνημξ» → ζηηανέκημ ρςμί 

 
 

   



 

               ΟΡΚΠΑΓΓΟ  ΙΓ 

    ΑΞΑΖΑ  ΓΘΘΕΚΖΗΕ  ΗΑΠΑΓΩΓΕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Μη ανπαίμη Έιιεκεξ έιεγακ:  

Μ μάγεηνμξ δε δηαθένεη από ημκ πμηεηή, γηαηί θαη ηςκ δύμ 

ηέπκε είκαη ε θακηαζία ημοξ!  

Ιε ηεκ αλημπμίεζε ηεξ θςηηάξ, μη μάγεηνμη επελενγάδμκηακ με 

θακηαζία ηηξ πνχηεξ φιεξ, ελειίζζμκηαξ ηα εδέζμαηα. Άιιςζηε 

ημκ άκζνςπμ ζηεκ θαζεμενηκυηεηα ημο ημκ απαζπμιεί ε ηνμθή θαη 

ε δηάζεζε γηα θαιυ θαγεηυ. 

 

 

 

 

 

 



 Ανπαημειιεκηθή Οαιάηα με Νιηγμύνη Φέηα θαη Ξόδηα 

    ΡΘΖΗΑ 

 1 θιηηδ. πιηγμφνη 

 1 νυδη χνημμ 

 1 θ. ζμφπαξ θανφδηα 

 3-4 θνεμμοδάθηα θνέζθα 

 1/8 μαηζάθη άκεζμ 

 70γν. ηονί θέηα 
  

γηα ημ κηνέζηκγθ: 

 

 2 θ. ζμφπαξ ειαηυιαδμ 

 1 θ. ζμφπαξ πεηημέδη 

 2 θ. ζμφπαξ πομυ νμδημφ 

 αιάηη πμκηνυ 

 πηπένη θνέζθμ 
 

 

ΓΗΠΓΘΓΟΕ  ΟΡΚΠΑΓΕΟ 
 

↬ Βάδμομε ημ πιηγμφνη ζε έκα μπμι, με 2 θιηηδάκηα κενυ, κα μμοιηάζεη γηα 3 

χνεξ ημοιάπηζημκ θαη αθαηνμφμε ηοπυκ επηπιέμκηα ακηηθείμεκα (πεηναδάθηα 

θ.α.). Οηναγγίδμομε θαιά. 

↬ Ηυβμομε ημ νυδη ζηε μέζε θαη με έκα θμοηάιη αθαηνμφμε ημοξ ζπυνμοξ απυ 

ημ έκα μηζυ εκχ παίνκμομε ημ πομυ απυ ημ άιιμ μηζυ. 

↬ Ηαζανίδμομε, πιέκμομε ημ θνεμμφδη, ημκ άκεζμ θαη ηα ρηιμθυβμομε. Οε έκα 

γμοδί ζπάμε ηα θανφδηα. 

↬ Ννμζζέημομε ζημ πιηγμφνη ημοξ ζπυνμοξ απυ ημ νυδη, ηα θανφδηα, ημ 

θνεμμφδη, ημκ άκεζμ, ηε θέηα ζνομμαηηζμέκε θαη ακαθαηεφμομε. Ννμζζέημομε 

υζμ αιάηη θαη πηπένη ζέιμομε. 

↬ Παοηυπνμκα θηηάπκμομε ημ κηνέζηκγθ βάδμκηαξ υια ηα οιηθά ημο ζε έκα 

μπμι θαη ακαθαηεφμκηαξ με έκα ζφνμα πεηνυξ. 

↬ Ννμζζέημομε ζημ πιηγμφνη ημ κηνέζηκθ θαη ακαθαηεφμομε. 

Λακαδμθημάδμομε ηα θανοθεφμαηα. 

↬ Οενβίνμομε ζε ίζημ πηάημ θαη παζπαιίδμομε με θανφδηα θαη νυδηα γηα ςναία 

πανμοζίαζε. 

 

 

 

              

                



Ηοθεώκ (Ανπαία  Γιιεκηθή  Οοκηαγή ) 

          ΡΘΖΗΑ 

 200 γναμμ. θαηζηθίζημ θνέαξ 

 2 θι. ηζαγημφ  θαθέξ 

 1 θι.  ηζαγημφ θυθθηκμ  λενυ  θναζί 

 1  θνεμμφδη 

 2  ζθειίδεξ ζθυνδμ 

 1  θανυημ 

 2  θφιια  δάθκεξ 

   θι.  ηζαγημφ  ηναπακά 

 100 γναμμ.  θμοκημφθηα  

 100 γναμμ.  ζηαθίδεξ  

 100 γναμμ.  δαμάζθεκα  λενά (πςνίξ θμοθμφηζη)  

 2 θμοη.  ζμφπαξ  ειαηυιαδμ 

 6  θι. ηζαγημφ  κενυ 

 Αιάηη 

 Ηυθθηκμ  πηπένη 
 

ΓΗΠΓΘΓΟΕ  ΟΡΚΠΑΓΕΟ 

 

↬ Σηιμθυβμομε  ημ  ζθυνδμ  θαη  ημ  θνεμμφδη  θαη  ηα  ηζηγανίδμομε  

ζημ  ειαηυιαδμ ζε  μηα  μεγάιε  θαηζανυια.  

↬ Ιυιηξ  μαναζμφκ , πνμζζέημομε  ημ  θνέαξ  θαη  ημ αθήκμομε μέπνη  

κα  νμδίζεη. 

↬ Βάδμομε  ζηεκ θαηζανυια  ηηξ  θαθέξ. 

↬ Ννμζζέημομε  ηα  θανυηα , ηα  δαθκυθοιια , ηα  θμοκημφθηα  θαη  ημ  

κενυ. 

↬ Αθήκμομε  ημ  θαγεηυ  κα  βνάζεη  ζε μέηνηα  θςηηά  γηα  40  

πενίπμο  ιεπηά. 

↬ Οηε  ζοκέπεηα  πνμζζέημομε  ηηξ  ζηαθίδεξ , ηα  δαμάζθεκα , ημκ  

ηναπακά , ημ  θναζί , ημ αιάηη   θαη  ημ  πηπένη. 

↬ Αθήκμομε  ημ θαγεηυ  κα  βνάζεη  γηα  άιια  10  ιεπηά. 
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 Ανκάθη Ιονςδάημ  
 

 ΡΘΖΗΑ: 

• 1 νίδα ζέιηκμ 

• 2 θανυηα θμμμέκα ζε ζηηθξ 

• ιίγα θνέζθα  ζπανάγγηα 

• 1 θμφπα θαθέξ 

• δςμυ θνέαημξ 

• θνέζθμ θάνδαμμ 

• ζομάνη 

• ιίγμ ιεμυκη 

• 1 μπμοηάθη ανκίζημ 

• ιίγμ ειαηυιαδμ 

• αιάηη – πηπένη 

  Γηα ημ γιάζμ: 

• 1 θνεμμφδη θμμμέκμ 

• ιίγμ θυθθηκμ θναζί 

• ιίγμ λφδη 

• ζομανίζημ μέιη 

• θνέζθμ θάνδαμμ 

 

EΗΠΓΘΓΟΕ  ΟΡΚΠΑΓΕΟ: 

↬ Ο' έκα ηεγάκη, ζμηάνμομε ζε ιίγμ ειαηυιαδμ ημ ζέιηκμ, ηα θανυηα θαη ηα 

ζπανάγγηα.  

↬ Οε μηα θαηζανυια βνάδμομε ηηξ θαθέξ ζημ δςμυ θνέαημξ θαη πνμζζέημομε 

ιίγμ θάνδαμμ, ημ ζομάνη θαη ιίγμ ιεμυκη.  

↬ Οε άιιε θαηζανυια, ζμηάνμομε ημ ανκίζημ μπμοηάθη μέπνη κα νμδίζεη.  

↬ Φηηάπκμομε ημ γιάζμ, βνάδμκηαξ ημ θνεμμφδη, ημ θναζί, ημ λφδη, ημ 

ζομανίζημ μέιη θαη ημ θνέζθμ θάνδαμμ.  

↬ Αθμφ βνάζεη, ημ απμζφνμομε απυ ηε θςηηά. 

↬ Ηυβμομε ημ θνέαξ ζε θέηεξ θαη ημ πενηπφκμομε με ημ γιάζμ.  

↬ Οηα ιαπακηθά πμο έπμομε ζμηάνεη, πνμζζέημομε αιάηη θαη πηπένη, ηα 

θνέζθα θνεμμοδάθηα, ιίγμ θνέζθμ θάνδαμμ θαη ιίγμ δςμυ θνέαημξ. 

↬ Πα ακαθαηεφμομε θαη ηα ζενβίνμομε ζε πηαηέια, δίπια απυ ηηξ νμδέιεξ 

θνέαημξ θαη ηηξ θαθέξ. 

 

 

 

           



Βαθαιάμξ με Οάιηζα από Νεηημέδη 

 

     ΡΘΖΗΑ 

   (γηα 4 άημμα) 

 

 8 θηιέηα βαθαιάμο 

 1 πνάζμ (ημ ιεοθυ) 

 ειαηυιαδμ γηα ημ ηεγάκηζμα 

 αιάηη, πηπένη 

 αιεφνη 

 3 θ. ζμφπαξ πεηημέδη 

 2 θ. ζμφπαξ λίδη 

 2 θ. ζμφπαξ θναζί θυθθηκμ 

 2-3 θιςκ. άκεζμ 

 2-3 θιςκ. μασκηακυ 

 

ΓΗΠΓΘΓΟΕ  ΟΡΚΠΑΓΕΟ 

 

↬ Ννμεημημάδμομε ημ πχνμ ενγαζίαξ. 

↬ Ηαζανίδμομε, πιέκμομε θαη θυβμομε ζε ιεπηά μπαζημοκάθηα, μήθμοξ 3 

εθαημζηχκ ημ πνάζμ.  

↬ Σηιμθυβμομε ημ μασκηακυ θαη ημ πνάζμ. 

↬ Αιαημπηπενχκμομε ημ βαθαιάμ θαη ημκ αιεονχκμομε θαιά. 

↬ Οε έκα ηεγάκη βάδμομε ½ θιηηδάκη ειαηυιαδμ κα δεζηαζεί θαιά θαη 

ηεγακίδμομε ηα θηιέηα ημο βαθαιάμο (δφμ θάζε θμνά), απ΄ υιεξ ηηξ πιεονέξ. 

↬ Απμζφνμομε ζε απμννμθεηηθυ πανηί. 

↬ Νεηάμε ημ μηζυ ιάδη απυ ημ ηεγάκη θαη ζμηάνμομε ηα πνάζα. Ιυιηξ πάνμοκ 

πνχμα ζβήκμομε με ημ λίδη θαη θαηυπηκ με ημ θναζί. Αθήκμομε κα ελαημηζηεί 

ημ αιθμυι. 

↬ Ννμζζέημομε ημκ άκεζμ θαη ημ μασκηακυ θαη ακαθαηεφμομε. Ννμζζέημομε 

ημ πεηημέδη, ακαθαηεφμομε θαη μαγεηνεφμομε γηα 1-2 ιεπηά αθυμα μέπνη κα 

μειχζεη ε ζάιηζα μαξ. 

↬ Λακαβάδμομε ζημ ηεγάκη ηα θηιέηα γηα κα πάνμοκ γεφζε θαη ζενβίνμομε με 

νφδη, ιαπακηθά ή παηάηεξ ηεγακηηέξ. 

 
 

 

 

             



Ημηόπμοιμ με Ιέιη θαη Θομάνη 

 
 

Πμ μέιη ήηακ εονέςξ δηαδεδμμέκμ ζηεκ ανπαία ειιεκηθή μαγεηνηθή. Ε ηάζε 
θαηά ηεκ επμπή αοηή ήηακ ηα γιοθά θαη γιοθυληκα θαγεηά. ζμκ αθμνά ημ 
ζομάνη, πίζηεοακ  πςξ έκα απυ ηα θαιφηενα θοηνχκεη ζημκ Ρμεηηυ. 
 

 

 

   ΡΘΖΗΑ 

(γηα 4 άημμα) 

 4 ζηήζε θμηυπμοιμ 

 4 θ. ζμφπαξ μέιη 

 60 ml. ειαηυιαδμ 

 5-6 θιςκάνηα ζομάνη 

 4 ζθει. ζθυνδμ 

 αιάηη, πηπένη 

 ιίγμ λφδη 

 

 

 

 

Ννμεημημάδμομε ημ πχνμ ενγαζίαξ. 

↬ Οε μία ιεθάκε (ηυζμ μεγάιε χζηε κα πςνάεη ημ θμηυπμοιμ), βάδμομε υια 

ηα οιηθά, εθηυξ ημ θμηυπμοιμ θαη ακαθαηεφμομε θαιά. 

↬ Ννμζζέημομε ημ θμηυπμοιμ θαη ζοκεπίδμομε ημ ακαθάηεμα μέπνη κα 

θαιοθζεί με ηε μανηκάηα υζμ ημ δοκαηυκ θαιφηενα. Πμ θιείκμομε με μία 

μεμβνάκε θαη ημ αθήκμομε ζημ ρογείμ κα μανηκανηζηεί γηα 2 χνεξ (θαιφηενα 

υιμ ημ βνάδο). 

↬ Πμπμζεημφμε ημ θμηυπμοιμ ζε έκα ακάιμγμ ηαρί θαη πενηπφκμομε απυ 

πάκς ηε ζάιηζα-μανηκάηα. 

↬ Σήκμομε ζημ θμφνκμ γηα μία χνα, ζημοξ 180μ C. 

↬ Οενβίνμομε δεζηυ με ζαιάηα ή νφδη ή noodles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Οοκηαγή Γαιαηόπηηαξ , θαηεοζείακ από ανπαία Γιιάδα!! 

 

Ριηθά:  

1 θηιυ γάια 

14 αογά 

18 θμοηαιηέξ ζμφπαξ αιεφνη 

1 1/4 θμφπεξ μέιη 

Ιέιη θαη θακέια γηα ημ ζενβίνηζμα 

 

 

Γθηέιεζε :  

↬  Δεζηαίκμομε ημ γάια θαζχξ ηαοηυπνμκα δηαιφμομε ημ μέιη. 

 ↬ Ακαθαηεφμομε ηα αογά (θαιιίηενα με ημ πένη) θαη ημοξ νίπκμομε ζηγά - 

ζηγά ημ αιεφνη. 

↬  ηοπάμε ημ μείγμα θαιά θαη ημ πνμζζέημομε ιίγμ ιίγμ ζημ γάια 

ακαθαηεφμκηαξ γηα κα μεκ μείκμοκ ζβυιμη. 

 ↬ Αιείθμομε έκα πιαηφ ηαρί με ειαηυιαδμ θαη νίπκμομε ημ μείγμα μέζα. Πμ 

θμοκάμε γηα κα γίκεη μμμηυμμνθμ. 

 ↬ Σήκμομε πενίπμο 50 ιεπηά (ζημκ αένα ακ γίκεηαη) 

↬  Ηυβμομε ζε θμμμάηηα θαη ζημ ζενβίνηζμα πνμζζέημομε μέιη θαη θακέια!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTHTA   4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                   

                                                                                              • ΕΝΔΤΜΑΙΑ  ΑΝΔΡΩΝ 

                                                                                              • ΕΝΔΤΜΑΙΑ  ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

                                                                                              • ΤΠΟΔΗΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

                                                                                              • ΚΑΛΛΩΠΙΜΟ ΑΝΔΡΩΝ  

                                                                                              • ΚΑΛΛΩΠΙΜΟ  ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οοκήζςξ πηζηεφμοκ υηη μη Έιιεκεξ κηφκμκηακ ζηα ιεοθά, αιιά αοηή ε 

γκχμε είκαη ιαζεμέκε. Ε εκδομαζία ήηακ θαηαζθεοαζμέκε απυ οθάζμαηα με 

δςενά πνχμαηα, θάπμηε μάιηζηα απυ πμιιά πνχμαηα (εηδηθυηενα ε εκδομαζία 

ηςκ κέςκ) : πμνθονυ, θυθθηκμ, πνάζηκμ θαη γαιάδημ. 

Οημοξ άκηνεξ δεκ άνεζε ημ θίηνηκμ πνχμα, ημ ζεςνμφζακ θαιυ μυκμ 

γηα ηηξ γοκαίθεξ. Πα ιεοθά εκδφμαηα ζημιίδμκηακ με μηα ιςνίδα πνςμαηηζηή. 

Πμ θφνημ ακηηθείμεκμ 

ηεξ ακηνηθήξ εκδομαζίαξ 

ήηακ μ πηηώκαξ, πμο ημκ 

θμνμφζακ θαηάζανθα. Μ 

πηηχκαξ δεκ ήηακ ηίπμηα 

άιιμ απυ έκα θμμμάηη πακί, 

με ηνφπεξ γηα ηα πένηα, πμο 

ημ έπηακακ ζημκ έκακ χμμ με 

πυνπε. Πμ μήθμξ ημο πηηχκα 

πμίθηιιε ακάιμγα με ηεκ 

επμπή. Οηεκ ανπή ήηακ πμιφ 

μαθνφξ, μα ανγυηενα 

άνπηζακ κα ημκ ζθίγγμοκ ζηε 

μέζε με έκα θμνδυκη θαη έηζη 

έθηακε ςξ ηα γυκαηα. Ηάπμηε ζημ πηηχκα έβαδακ θαη μακίθηα. Μη πηηχκεξ, 

πμο πνμμνίδμκηακ γηα ημοξ οπενέηεξ, ημοξ βημηέπκεξ, ημοξ ζηναηηχηεξ θαη 

ημοξ δμφιμοξ είπακ μηα ηνφπα, μμκάπα γηα ημ ανηζηενυ πένη, μ δεληυξ χμμξ 

έμεκε αθάιοπημξ. 

 Νάκς απυ ημ πηηχκα μη Αζεκαίμη θμνμφζακ έκα είδμξ μακδφα ή 

πειενίκα πμο ημ έιεγακ ημάηημ. Πε μηα άθνε ημο ημαηίμο ηεκ έζθηγγακ ζημ 

ζηήζμξ θάης απυ ηεκ ανηζηενή μαζπάιε, εκχ ημ οπυιμηπμ ημ ένηπκακ ζηεκ 

πιάηε, πάκς απυ ημκ ανηζηενυ χμμ, πενκχκηαξ ημ θάης ή πάκς απυ ημ δελί 

πένη θαη λακαπενκχκηαξ ημ πάκς απυ ημκ ανηζηενυ χμμ έηζη πμο ε άιιε άθνε 

κα θνέμεηαη ζηεκ πιάηε. Έκα ημάηημ γηα κα ζεςνείηαη ζεμκυ έπνεπε κα 

θαιφπηεη ηα γυκαηα, αιιά κα με θηάκεη ςξ ημοξ αζηνάγαιμοξ. 



Ρπήνπε θαη έκαξ 

θμκηυξ μακδφαξ, πηαζμέκμξ 

με μηα πυνπε θάης απ‟ ημ 

ιαημυ θαη αθεμέκμξ κα 

πέθηεη ειεφζενα πάκς απ‟ 

ημοξ χμμοξ θαη ηηξ πιάηεξ. 

Αοηή ε πειενίκα 

μκμμαδυηακ πιαμύδα θαη ηε 

θμνμφζακ ζημκ πυιεμμ, ζημ 

θοκήγη θαη ζηα ηαλίδηα. Οηεκ 

Αζήκα ε πιαμφδα ήηακ ημ 

ζοκεζηζμέκμ έκδομα ηεξ 

κεμιαίαξ. 

Πμ θεθάιη έμεκε αθάιοπημ. Μη Έιιεκεξ θμνμφζακ θάιομμα μυκμ υηακ 

έβγαηκακ έλς απ‟ ηεκ πυιε γηα κα πνμζηαηεφμοκ ημ θεθάιη ημοξ απυ ηε δέζηε 

θαη ηε Βνμπή. 

Μη Έιιεκεξ είπακ ποθκά μαιιηά. Δεκ έθμβακ ηα μαιιηά ημοξ πμιφ 

θμκηά. ηα έθμβακ έηζη πμο κα θαιφπημοκ ημ θεθάιη, αιιά κα με θηάκμοκ ςξ 

ημοξ χμμοξ. Μη αζιεηέξ, ακηίζεηα, έθμβακ ηα μαιιηά ημοξ πμιφ θμκηά. Μη 

θηιυζμθμη, (θαζχξ θαη θάπμημη θμμρεουμεκμη κέμη) άθεκακ Βμζηνφπμοξ ,αοηυ 

ήηακ άιιςζηε ημ δηαθνηηηθυ ημοξ γκχνηζμα. 

Οηα πυδηα μη Έιιεκεξ θμνμφζακ ζακδάιηα, πμο ηα „δεκακ με 

δενμάηηκμοξ ημάκηεξ, αιιά οπήνπακ θη άιιμη ηφπμη οπμδεμάηςκ, υπςξ 

μπυηεξ, άνβοια θαη ζθανπίκηα. Πα οπμδήμαηα ηα θαηαζθεφαδακ απυ δένμα 

ιεοθυ, μαφνμ ή ενοζνυ θαη ζοπκά ήηακ πμιφ θμμρά. 

Οημ ζπίηη μη Αζεκαίμη πάκηα γονκμφζακ λοπυιεημη. Μη δνυμμη υμςξ είπακ 

ηέημηεξ βνςμηέξ, πμο ήηακ απυιοηε ακάγθε κα πνμθοιάγεη θακέκαξ ηα πυδηα 

ημο. Άιιςζηε αοηυ ήηακ θαη δήηεμα δηάζεζεξ θαη ζοκήζεηαξ. (Μ Οςθνάηεξ 

δεκ θμνμφζε οπμδήμαηα μφηε ημ πεημχκα) 

Ε πενηβμιή ηςκ Αζεκαίςκ ζομπιενςκυηακ με έκα δαπηοιίδη θη έκα ναβδί. Πα 

δαπηοιίδηα με γιοθέξ πνεζημμπμημφκηακ θαη ζακ θυζμεμα θαη ζακ ζθναγίδα.     
                                                    

                                                   Είδη υποδημάτων των αρχαίων Ελλήνων : 

  
                                           • Κνημίδες (σθαζμάηινες, δερμάηινες ή μεηαλλικές) 

                                                   • «κλειζηά» σποδήμαηα 

                                                   •  ενδρομίδες ή εμβάδες (οι λεγόμενες μπόηες)  

                                                         • εριμήρια (κάλσπηαν ηοσς μηρούς ηων πολεμιζηών) 

                                                   • ζανδάλια 

                                                         • κόθορνοι 

                                                         • κρηπίδες 

 

 



Πα γοκαηθεία εκδφμαηα, υπςξ θαη ηα ακηνηθά, πςνίδμκηακ ζε δομ 

μεγάιεξ θαηεγμνίεξ: ζηεκ ειαθνά εζςηενηθή εκδομαζία θαη ζ‟ έκα θυνεμα πημ 

πμκηνυ, ημκ πέπιμ, πμο θμνηυηακ απυ πάκς.  

Μ πηηώκαξ ηςκ 

γοκαηθχκ ήηακ ζοκήζςξ 

πημ μαθνφξ απυ ημκ 

ακηνηθυ, ήηακ απιυ, μαθνφ 

πμοθάμηζμ, πμο έπεθηε 

ειεφζενα θαηά μήθμξ ημο 

ζχμαημξ θαη πηακυηακ 

μυκμ με έκα θμνδυκη. Μη 

πακηνεμέκεξ γοκαίθεξ 

έδεκακ ημ θμνδυκη θυμπμ, 

θάης απυ ημ ζηήζμξ ημοξ, 

εκχ ηα κεανά θμνίηζηα ζημ 

ζχναθα ή ζημοξ γμθμφξ. 

Ηάπμηε μ πηηχκαξ είπε 

ζπηζηά μακίθηα. Μη άθνεξ 

ημο πηάκμκηακ με μηα πυνπε απυ ημ δεληυ χμμ ή ηηξ έδεκακ θηυγθμ πάκς ζημ 

ζηήζμξ. Οηηξ πανοθέξ μ πηηχκαξ ήηακ ζημιηζμέκμξ με μηα ηαηκία άιιμο 

πνχμαημξ, ζοκήζςξ πνχμαημξ θνυθμο. 

Οημ ζπίηη μη 

γοκαίθεξ θμνμφζακ μυκμ 

πηηχκα αιιά υηακ έβγαηκακ 

ζημ δνυμμ θμνμφζακ απυ 

πάκς έκακ πέπιμ, δειαδή 

έκα θμμμάηη φθαζμα πιαηφ 

πενίπμο 1,5 μέηνμ θαη 

μαθνφ 3-4 μέηνα, με ημ 

μπμίμ μη ειιεκίδεξ 

θαιφπημκηακ επηδέληα, 

αθήκμκηάξ ημ κα πέθηεη ζε 

πηοπέξ. Ηάπμηε, υηακ δεκ 

θμνμφζακ βέιμ, άθεκακ 

ειεφζενε μηακ άθνε ημο 

πέπιμο θαη θάιοπηακ μ‟ 

αοηήκ ημ θεθάιη. 

Πεκ εκδομαζία ηςκ γοκαηθχκ ηεκ έθηηαπκακ απυ μάιιηκμ φθαζμα, πακί 

θαη ιηκάνη θαη έκα φθαζμα απυ άγκςζημ οιηθυ, πμιφ ιεπηυ θαη δηάθακμ, υπςξ 

ε μμοζειίκα. Πα πνχμαηα πμο πνμηημμφζακ ήηακ: θίηνηκμ, θυθθηκμ, ενοζνυ, 

πνάζηκμ ακμηπηυ, πνάζηκμ ιαδί, γθνηδμγάιακμ, θαθεηί ακμηπηυ θαη ιεοθυ. Πμοξ 

άνεζακ οθάζμαηα με ζπέδηα, ηαηκίεξ με δςενά πνχμαηα θαη θεκηήμαηα. 

  



Οημ δνόμμ μη γοκαίθεξ ζπάκηα θμνμύζακ ζημ θεθάιη ημοξ 

θαιύμμαηα, αιιά υηακ έβγαηκακ έλς απυ ηεκ πυιε θάιοπηακ ημ θεθάιη ημοξ 

με θάηη ζηνμγγοιά θαιύμμαηα με μοηενή θμνοθή. Οηα πυδηα θμνμφζακ 

ζακδάιηα, οπμδήμαηα ιεοθά ή θίηνηκα θαη έκα είδμξ ρειά άνβοια. 

 ηακ έβγαηκακ ζημ δνυμμ έπαηνκακ μηα μμπνέια θαη έκα νηπίδη απυ 

θηενά παγμκημφ ή έκα πημ ειαθνφ απυ λφιμ, με μμνθή ιςημφ.  

Ε εκδομαζία ζομπιενςκυηακ με θμζμήμαηα: πνοζά ζπεηνμεηδή ή μαθνηά 

ζθμοιανίθηα, πνοζά πενηδέναηα, δηαδήμαηα, βναπηυιηα (αοηά ηα θμνμφζακ ζημ 

πάκς μένμξ ημο βναπίμκα), δαπηοιίδηα θαη θάηη μηθνμφξ πνοζμφξ δαθηφιημοξ 

ζηεκ θιείδςζε ημο πενημφ. 

Μη ειιεκίδεξ είπακ μαθνηά θαη ποθκά μαιιηά. Πα έπιεθακ θαη ηα 

έθακακ βμζηνφπμοξ θαη πιελμφδεξ, ηα έπηακακ με ηαηκίεξ θαη θανθίδεξ 

(ηζημπηδάθηα) θαη ημοξ έθακακ δηάθμνα πηεκίζμαηα. Οηηξ ειεφζενεξ γοκαίθεξ 

ημ θμκηυ μαιιί ήηακ ζεμάδη πέκζμοξ ή ακαγκχνηζε γεναηεηχκ. Μη δμφιεξ 

είπακ πάκημηε ηα μαιιηά ημοξ θμμμέκα θμκηά.  

Μη ειιεκίδεξ πνεζημμπμημφζακ θνέμα γηα κα αζπνίδμοκ ηα μάγμοια, ρημφζηα, 

βαθέξ γηα ηα θνφδηα θαη ηηξ βιεθανίδεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTHTA   5 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ : Επιδίωξθ τθσ ακθναϊκισ πολιτείασ ιταν ο «καλόσ καγακόσ» πολίτθσ, ο 

μορφωμζνοσ και αναπτυγμζνοσ πνευματικά, αιςκθτικά, θκικά και ςωματικά.  

ΠΑΡΣΗ :  Θ αγωγι ιταν ςτρατιωτικι και ο ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ ιταν να δϊςει 

ςτο κράτοσ άξιουσ πολεμιςτζσ.  

 

                 ΟΙ  ΔΑΚΑΛΟΙ (ΔΙΔΑΚΑΛΟΙ)  

                 • Παιδαγωγόσ 

                 • Γραμματιςτισ  

                 • Κικαριςτισ 

                 • Παιδοτρίβθσ  

 
 
 
 

Η  παιδεία, όπωσ και κάκε κεςμόσ, είναι μια ηωντανι 
πραγματικότθτα, 

θ οποία ςυνεχϊσ  εξελίςςεται και προςαρμόηεται ςτισ προκλιςεισ 
και ανάγκεσ κάκε εποχισ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οηεκ ανπαία Γιιάδα δηκυηακ ηεναζηία ζεμαζία ζηεκ αγςγή, ηεκ 

εθπαίδεοζε θαη ηεκ παηδεία ηςκ κέςκ. Απυ ηα πνχηα γναπηά δεμημονγήμαηα 

ημο ειιεκηθμφ πμιηηηζμμφ απμδεηθκφεηαη μ πυζμξ ημο Έιιεκα γηα μάζεζε , γηα 

θαιιηένγεηα ηςκ δηακμεηηθχκ ημο ηθακμηήηςκ . 

 Ε ανπαημειιεκηθή παηδεία πνμβάιιεηαη ςξ ακεπακάιεπημ επίηεογμα, μηαξ θαη 

ακαδεηθκφεηαη ςξ ε μμκαδηθή πμο ακέδεηλε ηεκ πνμζςπηθυηεηα ηςκ κέςκ. 

Οθμπυξ ηεξ ανπαημειιεκηθήξ παηδείαξ ήηακ ε απυθηεζε ημο αγαζμφ θαη ημο 

θάιιμοξ, δειαδή ε ακάπηολε ημο πκεφμαημξ, ηεξ ροπήξ θαη ημο ζχμαημξ. 

Έηζη, ε πμιηηεία απμζθμπμφζε ζηεκ ζογθνυηεζή ηεξ απυ χνημμοξ πμιίηεξ με 

εζηθμπκεομαηηθή θαιιηένγεηα θαη ζςμαηηθή εοελία. 

Μνυζεμμ γηα ημκ παγθυζμημ πμιηηηζμυ θαη εηδηθυηενα γηα ηεκ 

εθπαίδεοζε απμηειμφκ μ 5μξ θαη 4μξ π.. αηχκαξ ηεξ θιαζηθήξ Γιιάδαξ.  

Ε  θαζεμενηκή δςή ηςκ κέςκ ζηεκ 

ανπαία Γιιάδα πενηιάμβακε ηεκ 

ζπμιηθή εθπαίδεοζή ημοξ ζε 

δαζθάιμοξ θαη ανγυηενα ζε 

θηιμζυθμοξ ή ζμθηζηέξ, ηεκ 

μμοζηθή αγςγή ημοξ, ηεκ 

εκαζπυιεζή ημοξ με ημκ πμνυ, ηεκ 

απαγγειία θαη ημ ηναγμφδη 

πμηεμάηςκ θαη επχκ θαη ηεκ 

αζιεηηθή αγςγή ημοξ ζηα 

γομκαζηήνηα. Γπηπνυζζεηα, μη κέμη 

ζομμεηείπακ ζε μμαδηθά παηπκίδηα, 

βμεζμφζακ ημκ παηένα ημοξ ζημ 

επάγγειμα πμο αζθμφζε θαη πήγαηκακ γηα θοκήγη ή αιηεία, ακάιμγα με ημ ακ ε 

πενημπή πμο δηέμεκακ ήηακ θμκηά ζημ βμοκυ ή ζηεκ ζάιαζζα. Ιένμξ ηεξ 

δςήξ ηςκ κέςκ ήηακ θαη ε ζομμεημπή ημοξ ζε αζιεηηθά γεγμκυηα, θαζχξ θαη 

εμνηέξ. 

 



 

Αζεκασθό ζύζηεμα εθπαίδεοζεξ 

Μ "θαιυξ θαγαζυξ" πμιίηεξ, μ μμνθςμέκμξ θαη ακαπηογμέκμξ πκεομαηηθά, 

αηζζεηηθά, εζηθά θαη ζςμαηηθά ήηακ ε επηδίςλε ηεξ αζεκασθήξ πμιηηείαξ.  

Ε εθπαίδεοζε ζηεκ ανπαία Αζήκα ήηακ ειεφζενε θαη οπεφζοκμη γη' αοηήκ 

ήηακ μη γμκείξ ημο παηδημφ. Ε ακηίιερε ημο μέηνμο, θακενχκεηαη απυ ηε 

μανηονία ημο Θμοθοδίδε: μ Αζεκαίμξ ήηακ πνμζςπηθυηεηα ζοκδοαζμέκε με 

ηθακυηεηεξ, ζηναηεγμφ, δηθαζηή, κμμμζέηε, θαιιηηέπκε θαη αζιεηή. 

Πα ζπμιεία ήηακ ηδηςηηθά. Ρπμπνεχκμκηακ υμςξ κα ηενμφκ θάπμημοξ 

θακμκηζμμφξ, πμο νφζμηδακ ηε ιεηημονγία ημοξ. Πμ πκεφμα ηεξ εθπαίδεοζεξ 

ήηακ ζφμθςκμ με ηηξ παναδυζεηξ θαη ηα ηδακηθά ηεξ πυιεξ. 

Απυ ημκ 5μ αηχκα π.. πμο άνπηζακ κα ηδνφμκηαη ζηεκ Αζήκα ηα Γομκάζηα  

μη κέμη είπακ ηε δοκαηυηεηα κα αζθμφκ ηαοηυπνμκα με ημ πκεφμα θαη ημ ζχμα. 

Πμ πνχημ ζηάδημ εθπαίδεοζεξ ήηακ ηεξ πνμζπμιηθήξ θαη ζπμιηθήξ 

ειηθίαξ. Πεκ πνχηε ηεκ ακαιάμβακε ε μεηένα ή ε ηνμθυξ θαη απμζθμπμφζε 

ζηεκ θαιιηένγεηα ηςκ έμθοηςκ ηθακμηήηςκ ημο παηδημφ θαη ζηεκ πνμεημημαζία 

ημο κα δεπζεί ηε ζπμιηθή εθπαίδεοζε, πμο άνπηδε ζοκήζςξ ζηα επηά πνυκηα. 

             Ε εθπαίδεοζε, ςξ ηα 13 πνυκηα, είκαη οπμπνεςηηθή θαη πενηιαμβάκεη 

2 θφθιμοξ. Έηζη, ςξ ηα 9 ημοξ πνυκηα, ηα παηδηά γομκάδμκηαη ζημ πμνυ, ηε 

μμοζηθή, ημ ηυλμ, ημ αθυκηημ θ.ά. Απυ ημ 10μ πνυκμ θαη πάκς μαζαίκμοκ 

ακάγκςζε, γναθή θαη ανηζμεηηθή. Απυ ηα μαζήμαηα αοηά, υζα αθμνμφζακ ηε 

ζςμαηηθή ημοξ άζθεζε, γίκμκηακ ζηεκ παιαίζηνα θαη ημ γομκάζημ 

(γομκαζηήνημ), εκχ αοηά πμο αθμνμφζακ ηε ζεςνεηηθή ημοξ μυνθςζε 

γίκμκηακ ζηα δηδαζθαιεία. 

Μ Ναηδαγςγόξ, μηθηαθυξ δμφιμξ, ζοκυδεοε ημ 

παηδί ζημ Δηδαζθαιείμ. Αοηυξ μεηέθενε ηηξ θενςμέκεξ 

πιάθεξ, ζηηξ μπμίεξ πάναδακ γνάμμαηα με ηε γναθίδα, 

ηα βηβιία θαη ηεκ θηζάνα ή ημκ αοιυ ημο μαζεηή. Μ 

παηδαγςγυξ ήηακ αοζηενυξ θαη ε βένγα ημο ήηακ ημ 

θφνημ επηπείνεμα θαη ε βαζηθή μέζμδμξ αγςγήξ. Οημκ 

δνυμμ πνυζεπε κα μεκ πηάζεη ημ παηδί ζοδήηεζε με 

θάπμημκ, κα βαδίδεη με παμειςμέκμ ημ θεθάιη, ηα μάηηα 

κα είκαη θανθςμέκα ζηεκ γε κα θάκεη ζηεκ άθνε υηακ 

ζοκακηάεη θάπμημκ ειηθηςμέκμ. 

Οημ ζπίηη μ παηδαγςγυξ ήηακ οπμπνεςμέκμξ κα μάζεη 

θαιμφξ ηνυπμοξ ζημ παηδί.Ήηακ μ μυκημμξ ζοκμδυξ ημο 

παηδημφ έςξ ηεκ εθεβεία ,έπνεπε κα ημ επηβιέπεη 

ζοκέπεηα ,γηα ηεκ εζηθή δηαμυνθςζε ημο παναθηήνα 

ημο. Οοπκά πανέμεκε ζηεκ αίζμοζα δηδαζθαιίαξ γηα υζμ 

δηάζηεμα ημ παηδί βνηζθυηακ εθεί. Πέιμξ, βμεζμφζε ημ 

μαζεηή ζηε μειέηε ημο. 

 



Απυ ημκ πνχημ ημο δάζθαιμ, ημ Γναμμαηηζηή, μ 

μηθνυξ Αζεκαίμξ μάζαηκε ακάγκςζε, ζοιιαβηζμυ, 

γναθή, ανηζμεηηθή . 

Ανγυηενα ημκ ακαιάμβακε μ Ηηζανηζηήξ γηα κα ημκ 

μοήζεη ζηεκ ηέπκε ηεξ μμοζηθήξ(μαζήμαηα ιφναξ, 

αοιμφ θαη ηναγμοδημφ με ζοκμδεία ιφναξ ). 

Αθμφ ημ παηδί απμθημφζε αοηέξ ηηξ ζημηπεηχδεηξ γκχζεηξ, ενπυηακ ζε επαθή 

με ηεκ ενςηθή θαη δηδαθηηθή πμίεζε ( μενμ-Εζίμδμ ), θαζχξ θαη με ηε 

ιονηθή. Ιάζαηκε επηπιέμκ πμνυ, δςγναθηθή, πεηνμηεπκία θαη γεςμεηνία. 

Μη δάζθαιμη θαζυηακ ζε θανέθιεξ πμο ε πιάηε 

θαη ηα πυδηα ήηακ θονηά. Μη θανέθιεξ αοηέξ 

ιεγυηακε ζνόκμη θαη είκαη μη πνυδνμμμη ηςκ 

εδνχκ. Μη μαζεηέξ μη παηδαγςγμί θαη μη βμεζμί 

ημο δαζθάιμο θαζυηακ ζε ζθαμκάθηα με ίζηα 

πυδηα θαη πςνίξ νάπε. Δεκ οπάνπμοκ ηναπέδηα 

,ζηηξ θένηκεξ πιάθεξ ημοξ πμο ήηακ πμιφ 

ζθιενέξ έγναθακ αθμομπχκηαξ ηεξ πάκς ζηα γυκαηα ημοξ ή έβαδακ πάκς ζ' 

αοηέξ έκα θφιιμ παπφνμο. 

 

Μ Ναηδμηνίβεξ θνυκηηδε γηα ηε ζςμαηηθή 

εθγφμκαζε ηςκ μαζεηχκ ζηεκ Ναιαίζηνα. Ήηακ 

οπεφζοκμξ γηα ηεκ ζςμαηηθή εθπαίδεοζε ηςκ 

κέςκ ,θοθιμθμνμφζε ακάμεζα ζημοξ κέμοξ θαη 

δηεφζοκε ηηξ αζθήζεηξ με μία μαθνηά δηπαιςηή 

βένγα με ηεκ μπμία ηημςνμφζε ημοξ 

απείζανπμοξ, θμνμφζε πμνθονή πιαμφδα θαη 

ηεκ έβγαδε μυκμ υηακ ήηακ κα δείλεη ζηα παηδηά 

θάπμηα άζθεζε. Έπεη ζοπκά θάης απυ ηηξ 

δηαηαγέξ ημο βμεζμφξ πμο ημοξ δηαιέγεη 

ακάμεζα απυ ημοξ μαζεηέξ ημο .  

Ναναθμιμοζμφζε επίζεξ ημ πανάζηεμα ηςκ μαζεηχκ πμο έπνεπε κα 

βαδίδμοκ ίζηα με ηηξ μφηεξ ηςκ πμδηχκ ημοξ πνμξ ηα έλς. Πνία ήηακ ηα 

ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ηεξ ειιεκηθήξ γομκαζηηθήξ :ε ηέιεηα γομκυηεηα ημο 

αζιεηή (ε ιέλε γομκαζηηθή πνμένπεηαη απυ ηεκ ιέλε γομκυξ), ε πνήζε 

αιμηθχκ απυ ιάδη θαη ημ παίλημμ ημο αοιμφ υζμ θναημφζακ μη αζθήζεηξ. 

Πα απαναίηεηα εθυδηα γηα έκα παηδί πμο πήγαηκε ζηεκ παιαίζηνα είκαη :ημ 

ζθμογθάνη γηα ηεκ θαζανηυηεηα ,ημ μηθνυ αγγείμ γηα ημ ιάδη (αιάβαζηνμξ) θαη 

ε μπνμφηδηκε λφζηνα (ζηιεγγίξ ή ζηειγίξ). Μη θφνηεξ ζςμαηηθέξ αζθήζεηξ 

ηςκ κέςκ ζηεκ παιαίζηνα ήηακ ε πάιε, μ δνυμμξ ημ άιμα μ δίζθμξ θαη ημ 

αθυκηημ. 

 

 



Ε δηδαζθαιία ζημ ζπμιείμ ήηακ ελάςνε. Πα θμνίηζηα μμνθχκμκηακ ζημ 

ζπίηη.  

Ιεηά ημ 14μ έημξ μη έθεβμη μπμνμφζακ κα παναθμιμοζήζμοκ ηεκ ακχηενε 

εθπαίδεοζε ζηα δεμυζηα γομκάζηα θαη ζηηξ θηιμζμθηθέξ ή νεημνηθέξ ζπμιέξ  

( Αθαδεμία Νιάηςκα, Νενίπαημξ Ανηζημηέιε, νεημνηθή ζπμιή Ζζμθνάηε θαη 

άιιεξ), πμο άνπηζακ κα ηδνφμκηαη απυ ημκ 5μ αηχκα θάης απυ ηεκ επίδναζε 

ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ ζμθηζηχκ, ηςκ θηιμζυθςκ θαη ηςκ νεηυνςκ.  

Γθεί δηδάζθμκηακ επηπιέμκ αζηνμκμμία, μαζεμαηηθά θαη γναμμαηηθή. 

Νανυμμηα μμνθή είπε θαη ημ εθπαηδεοηηθυ ζφζηεμα ηςκ πενηζζυηενςκ 

ειιεκηθχκ πυιεςκ αοηήξ ηεξ πενηυδμο.  

 

 Οπανηηαηηθό  ζύζηεμα εθπαίδεοζεξ 

Γκηειχξ ακηίζεημξ ήηακ μ ηνυπμξ ακαηνμθήξ ηςκ παηδηχκ ζηε 

Οπάνηε. Μ Λεκμθχκηαξ θαη μ Νιμφηανπμξ πανέπμοκ με αθνίβεηα 

πιενμθμνίεξ γηα ημ ζφζηεμα ηεξ ζπανηηάηηθεξ αγςγήξ. Ε αγςγή είκαη 

ζηναηηςηηθή θαη μ ζθμπυξ ηεξ εθπαίδεοζεξ είκαη κα δχζεη ζημ θνάημξ άλημοξ 

πμιεμηζηέξ.  

Πα παηδηά ηεξ Οπάνηεξ ήηακ 

μνγακςμέκα ζε ζηναηηςηηθέξ μμάδεξ, με 

παηδεοηηθυ νυιμ υπςξ ζοκέβαηκε, 

ελάιιμο, ζηεκ Ηνήηε θαη ζηηξ πενημπέξ, 

υπμο θαημηθμφζακ δςνηθέξ θοιέξ.  

Πεκ εθπαίδεοζε ηςκ παηδηχκ ζηεκ 

ανπαία Οπάνηε ακαιάμβακε ημ θνάημξ 

απυ ηα επηά ημοξ πνυκηα. 

Βάζε ηεξ αγςγήξ ήηακ ε άζθεζε ημο ζχμαημξ θαη ε θαιιηένγεηα ηεξ 

πμιεμηθήξ ανεηήξ. Ηαηά δεφηενμ ιυγμ δηδάζθμκηακ ακάγκςζε, γναθή, 

ανηζμεηηθή, μμοζηθή θαη πμνυ. 

Οηε  Οπάνηε ηα αγυνηα γεκκηυκημοζακ γηα κα είκαη πνήζημα ζηεκ 

παηνίδα ημοξ θαη γηα κα εθπαηδεοημφκ χζηε κα γίκμοκ θαιμί ζηναηηχηεξ. Πα 

θμνίηζηα, γηα κα γεκκμφκ θαη κα ακαηνέθμοκ θη άιιμοξ ηέημημοξ άκδνεξ. 

ηακ έκα παηδί γεκκηυηακ, ε μεηένα ημο ημ έπιεκε με θναζί, γηα κα 

πηζημπμηήζεη ακ ε θνάζε ημο ήηακ γενή. Πα παηδηά μεγάιςκακ ζημ ζπίηη μέπνη 

ηα επηά ημοξ πνυκηα θαη μάζαηκακ κα με θμβμφκηαη ημ ζθμηάδη, κα ηνχκε θάζε 

θαγεηυ θαη κα με θιαίκε πςνίξ ιυγμ. 

 ηακ ημ παηδί ζομπιήνςκε ηα επηά ημο πνυκηα, ε πμιηηεία ημ έπαηνκε 

απυ ηεκ μεηένα. Πυηε άνπηδε μηα αοζηενή ζε πεηζανπία θαη ζηναηηςηηθμφ 

ηφπμο θονίςξ εθπαίδεοζε, ε μκμμαδυμεκε Αγςγή θαη ηειείςκε ζηα είθμζί 

ημοξ πνυκηα.  

 



Πα αγόνηα δμφζακ ζε μμάδεξ, μη μπμίεξ πςνίδμκηακ ζε «ίιεξ», 

«αγέιεξ» θαη «βμφεξ», θάης απυ ηεκ ανπεγία εκυξ ζοκεημφ θαη γεκκαίμο 

κέμο, ημκ επμκμμαδυμεκμ Γίνεκα θαη οπυ ηεκ επίβιερε ημο Ναηδμκόμμο. 
Γθπαηδεφμκηακ ζηεκ γομκαζηηθή, ημ ηνέλημμ, ημ πήδεμα, ημ πέηαγμα αθμκηίμο 

θαη δίζθμο θαη επίζεξ μάζαηκακ κα οπμθένμοκ ζημκ πυκμ θαη ζηηξ θαθμοπίεξ, 

ζηεκ πείκα, δίρα, ημ θνφμ, ηεκ θμφναζε θαη ηεκ έιιεηρε φπκμο. Νενπαημφζακ 

λοπυιοηα, πιέκμκηακ ζηα θνφα κενά ημο Γονχηα θαη κηφκμκηακ με ημ ίδημ 

έκδομα θαιμθαίνη θαη πεημχκα, πμο ημοξ έδηκε ε πμιηηεία μηα θμνά ημκ πνυκμ. 

Δεκ πνεζημμπμημφζακ θιηκμζθεπάζμαηα θαη θμημυκημοζακ πάκς ζε θαιαμηέξ 

θαη άπονα. Πμ θφνημ θαγεηυ ημοξ ήηακ μ μέιακαξ δςμόξ, αιιά ηα εκζάννοκακ 

κα θιέβμοκ ηνμθή, γηα κα ζομπιενχκμοκ ηεκ ειάπηζηε πμο ειάμβακακ, ακ 

υμςξ ζοιιαμβάκμκηακ επ΄ αοημθχνς ηα ηημςνμφζακ.  

Ε αγςγή αοηή, πμο εθανμμδυηακ ζηα παηδηά μέπνη θαη ειηθίαξ 20 εηχκ, 

πανεπυηακ ζε θναηηθά ηδνφμαηα οπυ ηεκ επμπηεία ηςκ Γθυνςκ θαη μαθνηά 

απυ ημ μηθμγεκεηαθυ ημοξ πενηβάιιμκ. 

Πμ πνυγναμμα ηεξ αγςγήξ ζημοξ έθεβμοξ 

πενηιάμβακε ηεκ ελάζθεζή ημοξ ζηε μμοζηθή 

θαη ζε δηάθμνα αγςκίζμαηα. Γπίζεξ ημοξ 

δίδαζθακ κα είκαη οπενήθακμη, μνμεηηθμί θαη 

ζφκημμμη ζηεκ μμηιία ημοξ ("ιαθςκίδεηκ» ή 

ιαθςκηζμυξ). Απυ ηα 20 ςξ ηα 30 ημοξ 

πνυκηα, ε αγςγή ηςκ κέςκ ήηακ απμθιεηζηηθά 

ζηναηηςηηθή. 

Ε εθπαίδεοζε ηςκ θμνηηζηχκ ήηακ 

ακάιμγε θαη γίκμκηακ ζε ηδηαίηενμοξ πχνμοξ 

θαη υπη με ηυζε ζθιενυηεηα θαη αοζηενυηεηα. 

Έπαηνκακ μένμξ ζε δεμυζημοξ ζοκαγςκηζμμφξ, 

υπςξ αοηά, αιιά ε εθπαίδεοζή ημοξ ηειείςκε 

μυιηξ πακηνεφμκηακ. Μη γοκαίθεξ ζηε Οπάνηε 

απμθιείμκηακ απυ ημ ζηνάηεομα, είπακ υμςξ πενηζζυηενεξ ειεοζενίεξ, 

ζεβαζμυ θαη ακαγκχνηζε απυ μπμηαδήπμηε άιιε πενημπή ηεξ Γιιάδαξ. 

Ιπμνμφζακ κα γομκάδμκηαη ηζυηημα με ημοξ άκδνεξ θαη κα θοθιμθμνμφκ άκεο 

πενημνηζμχκ. 

 

 

 

Γίκαη αιήζεηα … ε παηδεία, όπςξ θαη θάζε ζεζμόξ, είκαη 

μηα δςκηακή πναγμαηηθόηεηα, ε μπμία ζοκεπώξ ελειίζζεηαη θαη 

πνμζανμόδεηαη ζηηξ πνμθιήζεηξ θαη ακάγθεξ θάζε επμπήξ.  

 

 

 



  ENOTHTA   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          • ΙΕΡΕΙ  
                                                                                                          • ΔΙΔΑΚΑΛΟΙ  
                                                                                                          • ΑΓΡΟΣΕ  
                                                                                                          • ΨΑΡΑΔΕ  
                                                                                                          • ΠΩΛΗΣΕ  
                                                                                                          • ΓΙΑΣΡΟΙ  
                                                                                                          • ΚΑΠΗΛΟΙ  
                                                                                                          • ΕΜΠΟΡΟΙ 
                                                                                                          • ΣΕΧΝΙΣΕ  
                                                                                                          • ΗΘΟΠΟΙΟΙ  
                                                                                                          • ΛΑΣΟΜΟΙ  
                                                                                                          • ΜΕΣΑΛΛΩΡΤΧΟΙ  
                                                                                                          • ΣΡΑΠΕΖΙΣΕ  
                                                                                                          • ΑΡΓΤΡΑΜΟΙΒΟΙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

« Ε ανγία είκαη απαναίηεηε ηυζμ γηα ηεκ ακάπηολε ηεξ ανεηήξ  υζμ  θαη  γηα  

ηεκ  εθηέιεζε  ηςκ  θαζεθυκηςκ» ( Ανηζημηέιεξ ) 

 

 

Νμιιμί ήηακ μη ανπαίμη θηιυζμθμη πμο πίζηεοακ υηη μη ειεφζενμη 

πμιίηεξ δεκ έπνεπε κα ενγάδμκηαη χζηε κα μπμνμφκ κ΄ αζπμιμφκηαη με ηηξ 

οπμζέζεηξ ηεξ πυιεξ , ηα θμηκά. Γη΄αοηυ ημ ιυγμ έπμομε θαη ηεκ ακάπηολε 

ημο ζεζμμφ ηεξ δμοιείαξ. Νανυια  αοηά πμιιμί ήηακ αοημί πμο ενγάδμκηακ 

θαη μάιηζηα ζθιενά, ζοκήζςξ ζηεκ οπενεζία θάπμημο άιιμο πμιίηε. Πα 

πμιηηηθά δηθαηχμαηα θαη μη οπμπνεχζεηξ υμςξ είπακ πάκηα ηεκ 

πνμηεναηυηεηα ζηεκ θμηκςκία ηεξ ανπαίαξ Γιιάδαξ.  

Νμιιά ήηακ ηα επαγγέιμαηα πμο ζοκακημφμε ζηεκ ανπαία Γιιάδα. 

Οεμακηηθή ζέζε θαηείπακ μη δάζθαιμη θαη μη γηαηνμί· ελαηνεηηθά πνήζημμη γηα 

ηεκ ακάπηολε ήηακ μη έμπμνμη πμο έθακακ ηεκ Αζήκα μηα απυ ηηξ πνχηεξ 

πυιεηξ ζηε δηαθίκεζε αγαζχκ· ηναπεδίηεξ, αγνυηεξ, ρανάδεξ, ηεπκίηεξ θαη 

γιφπηεξ, εζμπμημί, θηιυζμθμη, ανπηηέθημκεξ ζομπιενχκμοκ θμμμάηηα ηεξ 

ιίζηαξ ηςκ ανπαίςκ επαγγειμάηςκ. Αθυμα θαη μη ηενείξ, μη εθιεθημί ηςκ 

ζεχκ, ήηακ πμιίηεξ πμο αθηένςκακ ημ πνυκμ ημοξ ζηεκ οπενεζία ηεξ 

ιαηνείαξ ημο Δςδεθάζεμο. Ζδηαίηενα πνμκυμηα παναπςνμφκηακ ζημοξ 

αζιεηέξ πμο με ηηξ επηδυζεηξ ημοξ θαηάθενκακ κα θένμοκ ηημή θαη δυλα ζηεκ 

πυιε πμο εθπνμζςπμφζακ.  

Ε  ζέζε ηεξ  γοκαίθαξ ήηακ θονίςξ ζημ ζπίηη θαη ειάπηζηεξ μπμνμφζακ 

κα θάκμοκ δμοιεηέξ επί πιενςμή υπςξ μη άκηνεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΝΑΓΓΓΘΙΑΠΑ  ΠΩΚ  ΑΞΑΖΩΚ  ΓΘΘΕΚΩΚ 
 

ΖΓΞΓΖΟ 

Μη  ζνεζθεοηηθέξ ηειεηέξ μνγακχκμκηακ απυ ημοξ ηενείξ, μη μπμίμη 

ήηακ απιμί πμιίηεξ πμο  επηιέγμκηακ  κα θάκμοκ αοηή  ηε δμοιεηά, πςνίξ 

θαμηά εηδηθή εθπαίδεοζε. Ε δμοιεηά ημοξ ήηακ κα  εοπανηζημφκ ημοξ Θεμφξ  

με ηηξ ζοζίεξ πμο έθακακ. 

 

 

ΔΖΔΑΟΗΑΘΜΖ 

Ε  εθπαίδεοζε ζηεκ ανπαηυηεηα δεκ ήηακ 

οπμπνεςηηθή θαη θαηά ζοκέπεηα μη δηδάζθαιμη ήηακ 

ειάπηζημη θαη  δεκ πνεηάδμκηακ εηδηθά πνμζυκηα γηα 

κα θάκμοκ ηε δμοιεηά ημοξ. Δηδάζθαιμη ήηακ μ 

παηδαγςγυξ, μ γναμμαηηζηήξ , μ θηζανηζηήξ, μ 

παηδμηνίβεξ. 

( βι. εκυηεηα εθπαηδεοζεξ). 

 

 

 

ΑΓΞΜΠΓΟ 

Μη αγνυηεξ θαιιηενγμφζακ δεμεηνηαθά (θνηζάνη 

θαη ζηηάνη), αμπέιηα, ειηέξ θαη ζηηξ μνεηκέξ 

πενημπέξ είπακ μειίζζηα. Μη πενηζζυηενμη 

αγνυηεξ είπακ δηθά ημοξ θηήμαηα ή κμίθηαδακ 

θαη δμφζακ υιμη μαδί ζε πςνηά γηα κα 

πνμζηαηεφεη θαη κα ζηενίδεη μ έκαξ ημκ άιιμ. 

Ε δςή ημοξ ήηακ ανθεηά ζθιενή  θαη ε ζμδεηά 

ημοξ ελανηηυηακ πάκημηε απυ ηηξ θαηνηθέξ 

ζοκζήθεξ. 

 

 

ΣΑΞΑΔΓΟ 

Γιάπηζηεξ πιενμθμνίεξ έπμομε γηα ημοξ 

ρανάδεξ. Γκςνίδμομε υηη πμοιμφζακ ηα μηθνά 

ράνηα υπςξ ζανδέιεξ, μανίδεξ (θαη άιια) 

ζημοξ θηςπμφξ θαη ηα εθιεθηά ράνηα υπςξ 

μπανμπμφκηα θαη ιοζνίκηα ζημοξ πιμφζημοξ. 

Γπεηδή δεκ οπήνπακ ρογεία έπνεπε κα ηα 

πμοιήζμοκ αμέζςξ ή κα ηα δηαηενήζμοκ ζημ 

αιάηη. 

 

 

 



ΝΩΘΕΠΓΟ 

 Μη πςιεηέξ πμοιμφζακ ηα εμπμνεφμαηα ημοξ 

ζηεκ αγμνά ή ζηα ενγαζηήνηα ημοξ. Μη 

πειάηεξ παδάνεοακ με ημοξ πςιεηέξ ηηξ 

ηημέξ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ, μη μπμίεξ ζοκήζςξ 

ήηακ ανθεηά ρειέξ. 

 

 

 

ΓΖΑΠΞΜΖ 

Ε Γιιεκηθή πυιε θνάημξ μεηαλφ ηςκ άιιςκ δηεοθμιφκζεςκ πμο πανείπε ζημ 

ζχμα ηςκ πμιηηχκ ζομπενηιαμβάκμκηακ θαη ε δςνεάκ πανμπή ηαηνηθήξ 

πενίζαιρεξ. Δεμυζημη γηαηνμί αμείβμκηακ απυ ηηξ ημπηθέξ θοβενκήζεηξ 

ζοκήζςξ ζε εηήζηα βάζε με ζθμπυ κα πνμζθένμοκ ηηξ απαηημφμεκεξ ηαηνηθέξ 

ζεναπείεξ ζημοξ θαηά πενίπηςζε αζζεκείξ. 

Ε πανμπή ηεξ δεμυζηαξ ηαηνηθήξ πνυκμηαξ ζεςνμφκηακ ςξ θάηη δεδμμέκμ γηα 

ημοξ κμμμζέηεξ. 

Μη γηαηνμί ακαθένμκηαη απυ ημκ μενμ ςξ εηδηθή θαηεγμνία ακζνχπςκ εκχ 

ζημκ Νιάηςκα θαηαηάζζμκηαη ζηεκ θαηεγμνία ηςκ ηεπκηηχκ. 

Ανπηθά ημ «Ζαηνείμκ» ημοξ πνέπεη κα ήηακ έκα μηθνυ δςμάηημ με ηδηςηηθυ 

ελμπιηζμυ, 

Μη γηαηνμί ήηακ πανυκηεξ ζε υιεξ ηηξ δεμυζηεξ εθδειχζεηξ υπςξ ζε γημνηέξ 

θαη θονίςξ ζε αζιεηηθμφξ αγχκεξ χζηε κα μπμνμφκ άμεζα κα πενηζάιρμοκ 

απμπςνμφκηεξ με ηναομαηηζμυ αζιεηέξ. Γπίζεξ μη δεμυζημη γηαηνμί είπακ 

εηδηθά θαζήθμκηα υπςξ ηεκ ηαηνηθή επίβιερε ηςκ μμάδςκ ηςκ «Γθήβςκ» 

θαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ ζηναηηςηηθήξ ημοξ εθπαηδεφζεςξ θαη ζεηείαξ. 

Μη Έιιεκεξ γηαηνμί ιυγς ημο πκεφμαημξ ακηδημηέιεηαξ θαη ηεξ ορειήξ 

αίζζεζεξ θαζήθμκημξ πνυζθενακ ηηξ οπενεζίεξ ημοξ ζε υζμοξ ηηξ 

πνεηάδμκηακ, βμεζμφζακ ακελαηνέηςξ υιεξ ηηξ θμηκςκηθέξ θαη μηθμκμμηθέξ 

θαηεγμνίεξ ακζνχπςκ. Μη ζθιάβμη ήηακ εκηαγμέκμη θαη αοημί ζημ πνυγναμμα 

ηαηνηθήξ βμήζεηαξ. 

Γηα αοημφξ ημ 

αθεκηηθυ ημοξ 

έπνεπε κα πιενχζεη 

έκακ εηδηθυ θυνμ, 

«ηα ηαηνηθά» 

 Γκςζημί γηαηνμί ηεξ 

ανπαηυηεηαξ ήηακ μ 

Αζθιεπηυξ θαη μ 

Ζππμθνάηεξ. 

 

 



ΗΑΝΕΘΜΖ (μηθνέμπμνμη) θαη  

ΓΙΝΜΞΜΖ (μεγαιέμπμνμη) 

Μη  θάπειμη θαη μη έμπμνμη 

απμηειμφζακ δομ απυ ηηξ 

μεγαιφηενεξ επαγγειμαηηθέξ ηάλεηξ 

ζηεκ ανπαία Γιιάδα. Νανά ημ 

γεγμκυξ υηη ζοκήζςξ μη γεςνγμί, μη 

θηεκμηνυθμη, μη ρανάδεξ θαη μη 

ηεπκίηεξ πμοιμφζακ μυκμη ημοξ ηα 

πνμσυκηα ημοξ ζηεκ Αγμνά, ζε 

πμιιέξ πενηπηχζεηξ μη θάπειμη 

αγυναδακ απυ ημοξ παναγςγμφξ ηα 

πνμσυκηα, ηα ημπμζεημφζακ ζηα θαηαζηήμαηά ημοξ πμο είπακ ζηεκ Αγμνά θαη 

ηα δηέζεηακ ζημοξ πμιίηεξ απμθμμίδμκηαξ θάπμημ θένδμξ. Ήηακ  υμςξ οπυ ηε 

ζοκεπή επίβιερε ηςκ μεηνμκυμςκ θαη ηςκ αγμνακυμςκ χζηε κα μεκ θιέβμοκ 

ζημ δφγη θαη κα με κμζεφμοκ ημα πνμσυκηα. Μη  έμπμνμη είπακ ζηα πένηα ημοξ 

ηηξ εηζαγςγέξ θαη ηηξ ελαγςγέξ ηεξ πυιεξ. Μ έμπμνμξ θοβενκμφζε ημ 

ζθάθμξ, με ημ μπμίμ ηαλίδεοε θαη πμιφ ζοπκά ήηακ ηδημθηήηεξ ημο. Μη 

έμπμνμη έπνεπε κα είκαη θαιμί επηπεηνεμαηίεξ γηα κα πεηφπμοκ ζηε δμοιεηά 

ημοξ. Ε πμιηηεία ημοξ πνμζηάηεοε γηαηί είπε μηθμκμμηθυ υθειμξ ( 

ηειςκεηαθμφξ δαζμμφξ 2% ηεξ ηημήξ ηςκ πνμσυκηςκ) θαη ελαζθάιηδε ζημοξ 

πμιίηεξ επάνθεηα ζε ζηηενά αθμφ ε εγπχνηα παναγςγή δεκ θάιοπηε ηηξ 

ακάγθεξ ημοξ. 

ΠΓΚΖΠΓΟ 

Οηεκ ανπαία Γιιάδα οπήνπακ παπμοηζίδεξ 

(ζθοημηυμμη), ζηδενμονγμί, βαθείξ, νάθηεξ, 

βονζμδέρεξ, αγγεημπιάζηεξ, αγγεημγνάθμη, 

γιφπηεξ,  θ.ά. πμο ενγάδμκηακ ζηα ζπίηηα ημοξ 

ή ζε ενγαζηήνηα πμο βνίζθμκηακ δίπια 

ζ΄αοηά.  

Μη γιφπηεξ αζπμιμφκηαη με οιηθά υπςξ 

πέηνα, μάνμανμ, παιθυξ , θαη ειεθακηυδμκημ. 

Πα ένγα ημοξ πνμμνίδμκηαη γηα καμφξ θαη 

δεμυζηα μηθμδμμήμαηα. Νμιιμί θαιιηηέπκεξ 

υμςξ ενγάδμκηαη θαη γηα ιμγανηαζμυ ηδηςηχκ. 

Ε αγγεημπιαζηηθή ηέπκε οπήνλε δηαδεδμμέκε θαη ζοκδεδεμέκε με ηεκ 

θαζεμενηκή δςή ηςκ ακζνχπςκ. Μη αγγεημπιάζηεξ θαηαζθεφαδακ υια εθείκα 

ηα πήιηκα πνεζηηθά ακηηθείμεκα, πμο ήηακ απαναίηεηα  γηα ηεκ θάιορε ηςκ 

ακαγθχκ ηςκ θαημίθςκ ηεξ οπαίζνμο αιιά θαη ηςκ πυιεςκ, υπμο απαηημφζε 

ε μηθηαθή πνήζε.  
[ Ε ιέλε «Ηεναμηθά» («θέναμμξ» = πειυξ  αγγεημπιαζηηθήξ), πνμένπεηαη απυ ηε 

ιέλε Ηεναμηθυξ (πενημπή ηςκ Ηεναμέςκ ζηεκ ανπαία Αζήκα).]  



 

 

ΕΘΜΝΜΖΜΖ (ΡΝΜΗΞΖΠΓΟ) 

Ε ιέλε είκαη ζφκζεηε απυ ημ νήμα 

πμηχ θαη ημ μοζηαζηηθυ ήζμξ πμο 

ζηεκ Ανπαία Γιχζζα ζήμαηκε 

παναθηήναξ. Εζμπμηυξ ζεμαίκεη 

αοηυξ πμο θηηάπκεη - οπμδφεηαη- 

θάπμημκ παναθηήνα. 

Οημ ανπαίμ ειιεκηθυ ζέαηνμ μη 

εζμπμημί μκμμάδμκηακ οπμθνηηέξ. 

Ννχημξ οπμθνηηήξ θαη μ πνχημξ 

πμο εηζήγαγε αοηήκ ηεκ θαηκμημμία 

ε μπμία πνμθάιεζε ηε γέκκεζε ηεξ 

ηναγςδίαξ θαη ημο ζεάηνμο 

γεκηθυηενα, ζεςνείηαη μ Θέζπηξ, 

υηακ ζηα μέζα ημο 6μο αη. π.. 

θαηά ηε δηάνθεηα ζνεζθεοηηθχκ εμνηχκ αθηενςμέκςκ ζημκ Δηυκοζμ δηέθμρε 

ημκ δηζφναμβμ ημο πμνμφ θαη απμθνίζεθε ζε πεδυ ιυγμ. Ανπηθά οπήνπε μυκμ 

έκαξ οπμθνηηήξ, πμο ζοκδηαιεγυηακ με ημκ μνυ θαη ζηε ζοκέπεηα, με ηεκ 

ελέιηλε ημο ανπαίμο δνάμαημξ, μ Αηζπφιμξ πνμζέζεζε έκακ δεφηενμ θαη μ 

Ομθμθιήξ ημκ ηνίημ. Ηαηά ηεκ ανπαηυηεηα μη νυιμη ενμεκεφμκηακ με πνήζε 

μάζθαξ θαη απμθιεηζηηθά απυ άκδνεξ. 

 

 

ΘΑΠΜΙΜΖ 

Έβγαδακ ηα μάνμανα απυ ηεκ Νεκηέιε, ηεκ Νάνμ ή άιιεξ πενημπέξ θαη μη 

οιμηυμμη έθμβακ ηα δέκηνα απυ ηα δάζε. Πα πνμσυκηα ηα πανέδηδακ ζε αοημφξ 

πμο ηα μεηέθενακ ζηα ενγαζηήνηα γιοπηχκ, λοιμονγχκ θ.ά. γηα επελενγαζία. 

 

 

ΙΓΠΑΘΘΩΞΡΜΖ 

Άκμηγακ παμειέξ ζημέξ με ηηξ αλίκεξ θαη ηα ζθονηά ημοξ θαη πνμζπαζμφζακ 

κα ελμνφλμοκ ημ μεηάιιεομα, πμο άιιμη μεηέθενακ έλς απυ ηηξ γαιανίεξ. Πα 

μέηνα οπμζηφιςζεξ θαη ελαενηζμμφ ήηακ ηηξ πενηζζυηενεξ θμνέξ οπμηοπχδε, 

γη΄αοηυ θαη μη ζάκαημη ζηα μεηαιιεία ήηακ ζοκεζηζμέκμ θαηκυμεκμ. 
 

 

 

 

 



ΠΞΑΝΓΔΖΠΓΟ 

Οηεκ ανπαία Γιιάδα ημο 5μο αηχκα 

π.. ημ επάγγειμα ημο ηναπεδίηε δεκ 

έπαηνε ηδηαίηενεξ εθηίμεζεξ θαη ζοπκά 

ηαοηηδυηακ με αοηυ ημο ημθμγιφθμο. Μη 

ηνάπεδεξ ζπεηίδμκηακ με δάκεηα θαη 

ζφμθςκα με ηα πάηνηα ήζε «υπμο 

οπήνπε δάκεημ δεκ οπήνπε θίιμξ», μηα 

θαη υηακ «έκαξ άκζνςπμξ είκαη θίιμξ 

δεκ δακείδεη αιιά δίκεη». Ηαη ζε μηα 

ηέημηα πενίπηςζε ηυθμξ ήηακ ε εογκςμμζφκε ημο δακεηδμμέκμο πνμξ ημκ 

δακεηζηή ημο. Μ Νιάηςκ ζημοξ Κυμμοξ ημο νεηά δεηά κα απαγμνεοημφκ ηα 

έκημθα δάκεηα. 

Μ ειιεκηθυξ πμιηηηζμυξ δεκ ήηακ “πιμοημθεκηνηθυξ” αιιά ακζνςπμθεκηνηθυξ. 

Ε ειιεκηθή θηιμζμθία ζεςνμφζε ημ πνήμα ςξ μέζμ γηα ηεκ απυθηεζε αγαζχκ 

αιιά ηίπμηε πενηζζυηενμ. Γθυζμκ ημ θέκηνμ ηεξ ειιεκηθήξ θηιμζμθίαξ είκαη μ 

άκζνςπμξ θαη θαζχξ ε ημθμγιοθία μδεγεί ζημκ ελεοηειηζμυ ημο ακζνχπμο, 

ήηακ ιμγηθυ κα ζεςνείημ ακήζηθε.  

 

ΑΞΓΡΞΑΙΜΖΒΜΖ 

Μ θονίανπμξ ηυηε ζεζμυξ ηεξ πυιεξ-θνάημοξ 

είπε ςξ απμηέιεζμα ηεκ φπανλε μεγάιμο 

ανηζμμφ ακελανηήηςκ θναηχκ, πμιιά απυ ηα 

μπμία έθμβακ δηθά ημοξ κμμίζμαηα, πμηθίιεξ 

πναγμαηηθήξ, μκμμαζηηθήξ θαη εμπμνηθήξ αλίαξ. 

Ε θοθιμθμνία ηυζμ πμιιχκ θαη ακυμμηςκ ςξ 

πνμξ ηεκ αλία ημοξ κμμηζμάηςκ δοζθυιεοε ηηξ 

δηάθμνεξ εμπμνηθέξ ζοκαιιαγέξ θαη απμηέιεζε 

ηεκ αηηία ακάπηολεξ μίαξ αγμνάξ κμμηζμαηηθχκ 

ηζμηημηχκ, υπμο γηκυηακ μ οπμιμγηζμυξ ηεξ αλίαξ 

θάζε κμμίζμαημξ ζε ζπέζε με ηα οπυιμηπα. 

Ε δηαδηθαζία αοηή έδςζε ιαβή γηα ηε δεμημονγία 

ημο επαγγέιμαημξ ημο ανγοναμμηβμφ - εκυξ 

αηυμμο πμο ζα ακηάιιαζζε ηα δηάθμνα 

κμμίζμαηα επί αμμηβήξ. Ιεηαλφ άιιςκ, μη ανγοναμμηβμί έπνεπε κα γκςνίδμοκ 

ηηξ αλίεξ θαη ημ βάνμξ ηςκ κμμηζμάηςκ θάζε θνάημοξ θαη κα θαζμνίδμοκ ηεκ 

αλία ημοξ ζε ζπέζε με ημ κυμηζμα ηεξ πχναξ ζηεκ μπμία γηκυηακ ε ζοκαιιαγή. 

Έπνεπε κα λεπςνίδμοκ ηα θίβδεια κμμίζμαηα θαη κα εκημπίδμοκ ηα 

ειιηπμβανή. 
 

 

 



ENOTHTA   7 

 

 

 

 

 

 

 
    • Πλαταγι = κουδουνίςτρα 
    • Άκυρμα = αμαξάκι 
    • Πλαγγόνεσ = κοφκλεσ 
    • Αιϊρα = κοφνια, τραμπάλα 
    • φαίρα = μπάλα 
    • καπζρδα =διελκυςτίνδα  
    • Χαλκι μυία = χρυςόμυγα 
    • Κολλαβίηειν = «μπιη» 
    • Ακινθτίδα = «αγαλματάκια» 
    • Αποδιδραςκίνδα = κρυφτό  
    • Πεςςοί = ντάμα, ςκάκι 
    • Κρικθλαςία = ςτεφάνι 
    • τομάχιον = τάγκραμ  
    • Σριόδιν = τρίλιηα 
    • Πεντζλικα = πεντόβολα 
 

 

Γνωρίηοντασ μερικά από τα  δθμοφιλζςτερα  παιχνίδια  τθσ 
αρχαιότθτασ  ανακαλφπτουμε  ότι μερικά πράγματα μζνουν 
ίδια…  ςτουσ αιϊνεσ! 
 

 

 

 

 

 



 

Πμ παηπκίδη έπεη παίλεη ζεμακηηθυ νυιμ 

ζηε ειιεκηθή θμηκςκία. Απυ ηεκ ανπαηυηεηα ςξ 

θαη ζηηξ μένεξ μαξ έπεη βμεζήζεη ηα παηδηά ημο 

ιαμφ μαξ, κα λεπενάζμοκ πμιιέξ δφζθμιεξ 

θαηαζηάζεηξ θαη κα οπάνπμομε ςξ ζήμενα. 

Οηεκ ανπαία Γιιάδα, υπςξ θαη ζήμενα ζε 

υιμκ ημκ θυζμμ, ημ παηπκίδη ήηακ μένμξ ηεξ 

θαζεμενηκυηεηαξ ηςκ παηδηχκ αιιά θαη ηνυπμξ 

λεθμφναζεξ ηςκ εκειίθςκ. 

Μη ανπαίμη Έιιεκεξ έδηκακ μεγάιε ζεμαζία ζημ νυιμ ημο παηγκηδημφ. Πμ είπακ 

ζακ μέζμ  αοημαγςγήξ.  Αοημί πνχημη θαηάιαβακ ηεκ αλία ηςκ μμαδηθχκ παηπκηδηχκ 

θαη πίζηεοακ υηη με αοηά πναγμαημπμηείηαη ε ηειεημπμίεζε ημο ακζνχπμο. Γη‟ αοηυ ηα 

εκηάλακε ζημ πνυγναμμα αγςγήξ ηςκ παηδηχκ.  

Θεςνμφζακ υμςξ υηη ήηακ ζεμακηηθά θαη γηα ημοξ μεγάιμοξ. Έηζη θαη μη μεγάιμη 

αθηένςκακ μεγάιμ μένμξ απυ ημκ ειεφζενμ πνυκμ ημοξ ζε μμαδηθά παηγκίδηα θαη ζε 

αγχκεξ.  

Γπίζεξ, πμιιέξ θμνέξ, ζηεκή ήηακ ε ζφκδεζε ημο παηπκηδημφ με ηε ζνεζθεία θαη ηηξ 

ηειεημονγίεξ ηεξ.  

Μη Ανπαίμη  Έιιεκεξ γκχνηδακ πμηθίια παηπκίδηα , αημμηθά θαη μμαδηθά θαη είπακ 

ζηεκ θαημπή ημοξ πιήζμξ ακηηθεημέκςκ πμο πνεζίμεοακ ςξ παηπκίδηα, ηα ιεγυμεκα 

αζφνμαηα. Οε ακαζθαθέξ έπμοκ βνεζεί πμιοάνηζμα παηπκίδηα πμο ήηακ 

θαηαζθεοαζμέκα απυ οιηθά πμο ακηέπμοκ ζημκ πνυκμ υπςξ μ πειυξ. Βνίζθμομε 

υμςξ πενηγναθέξ ζε ανπαία θείμεκα, θαζχξ θαη απεηθμκίζεηξ ζε γιοπηά, εηδχιηα θαη 

αγγεία. Νάκς απυ 50 ιαλεομέκα παηπκίδηα ζηα δάπεδα θαη ζηα ζθαιηά ηςκ καχκ ηεξ 

Αθνυπμιεξ εκηυπηζακ μη ανπαημιυγμη θαηά ηηξ ενγαζίεξ ακαζηήιςζεξ, πμο δείπκμοκ 

υηη ηα παηδηά έπαηδακ  επηηναπέδηα παηπκίδηα ζηα ζθαιηά θαη ζηα δάπεδα ηςκ καχκ 

ημο Ζενμφ Βνάπμο.  

Έπαηδακ ζημ δνυμμ θαη ζηηξ αοιέξ, θαη πάκηα οπήνπακ θακυκεξ ,πμο υιμη έπνεπε κα 

ηενμφκ πηζηά. Γη‟ αοηυ θαη έιεγακ πςξ ημ παηγκίδη είκαη έκα μεγάιμ αγαζυ. 

Ακαπηφζζεη ηεκ ζοκηνμθηθυηεηα, αζθεί ημ ζχμα, θαιιηενγεί ημ πκεφμα, μαζαίκεη ηα 

παηδηά κα ζέβμκηαη ημοξ θακυκεξ-κυμμοξ ημο παηγκηδημφ θαη έηζη, υηακ μεγαιχζμοκ, 

κα ζέβμκηαη θαη κα ηενμφκ ημοξ κυμμοξ ηεξ παηνίδαξ ημοξ.  

Μη θηιυζμθμη, πμο είπακ ακηηιεθζεί απυ κςνίξ ηε ζεμαζία ημο παηπκηδημφ 

ζηεκ θμηκςκηθμπμίεζε θαη ηε δηαμυνθςζε ημο παναθηήνα, ημο ήζμοξ θαη ηςκ 

θοζηθχκ δελημηήηςκ εκυξ αηυμμο,  επηδμθίμαδακ ηεκ αζπμιία με ημ παηπκίδη 

•  Μ Νιάηςκαξ ηυκηδε ηεκ ακάγθε κα αθήκμοκ ηα παηδηά κα παίδμοκ ςξ ηα έλε ημοξ 

πνυκηα, με υπμηα παηγκίδηα ήζειακ θαη υπςξ ήζειακ. Πυκηδε υμςξ πςξ ζα έπνεπε κα 

έπμοκ θάπμηα θαηεφζοκζε , έηζη χζηε μέζα απυ αοηά κα πνμζακαημιίδμκηαη πνμξ ηεκ 

εθμάζεζε θάπμημο επαγγέιμαημξ.  

αναθηενηζηηθά  έιεγε: "Έιιεκεξ αεί παίδεξ εζηέ". 
•  Μ Ανηζημηέιεξ ζομβμφιεοε ημοξ γμκείξ κα δίκμοκ υζμ γίκεηαη πημ πνςηυηοπα 

παηγκίδηα, γηα κα αθμζηχκμκηαη ζ‟ αοηά θαη κα εκμπιμφκ ιηγυηενμ θαη ηαοηυπνμκα κα 

ακαπηφζζμοκ δεμημονγηθή θακηαζία. 

•  Μ Ζππμθνάηεξ ζομβμφιεοε ημοξ μεγάιμοξ κα ηνέπμοκ με ημκ θνίθμ, (ημ ζεμενηκυ 

ζηεθάκη, ημ ηζένθη), γηα κα δηαηενήζμοκ ηε θυνμα ημοξ θαη ημοξ μηθνμφξ γηα κα 

παίλμοκ 



 

.Γκςνίδμκηαξ μενηθά από ηα  δεμμθηιέζηενα  παηπκίδηα  ηεξ 

ανπαηόηεηαξ  ακαθαιύπημομε  όηη μενηθά πνάγμαηα μέκμοκ ίδηα… 

ζημοξ αηώκεξ! 

 

               Νιαηαγή 
Οηε βνεθηθή ειηθία δεμμθηιέζηαηε ήηακ ε πιαηαγή, μηα πήιηκε 

θμοδμοκίζηνα πμο ηεκ έβαδακ ζημ πένη ημο μςνμφ γηα κα ηεκ 

θμοκάεη θαη κα λεπκηέηαη με ημκ ήπμ πμο έθακακ ηα πεηναδάθηα 

πμο είπε μέζα θαη κα ζηαμαηάεη ηα θιάμαηα. Ιε αοηή πίζηεοακ υηη 

λεγειμφζακ θαη ηα θαθά πκεφμαηα πμο παναμυκεοακ γφνς απυ ηεκ 

θμφκηα ημο μςνμφ. 

 

                Άζονμα (=Αμαλάθη) 

Αγαπεμέκμ παηπκίδη ηςκ μεγαιφηενςκ ζε ειηθία αγμνηχκ ήηακ 

«ημ άζονμα», έκα πήιηκμ αιμγάθη πάκς ζε νυδεξ, πμο ημ 

έζενκακ ζε υιμ ημ ζπίηη. Πμ παηπκίδη υμςξ πμο ιαπηανμφζακ υια 

ηα αγυνηα ήηακ έκα «αμαλάθη με νυδεξ». Οοκήζςξ ημ έζενκακ ηα 

αγαπεμέκα ημοξ ζθοιηά θη υηακ αοηά θμονάδμκηακ ημ έζενκακ ηα 

παηδηά μυκα ημοξ.  

 

Νιαγγόκεξ (= Ημύθιεξ) 
 Μη δηαπνμκηθέξ πιαγγυκεξ (θμφθιεξ) πμιιέξ θμνέξ είπακ θηκεηά 

άθνα θαη ηυηε ιέγμκηακ κεονυζπαζηα. Οχδμκηαη πιαγγυκεξ απυ 

θυθθαιμ θαη πειυ, αιιά πνεζημμπμημφζακ θαη φθαζμα, θενί θαη 

λφιμ. Οε πμιιέξ πενηπηχζεηξ ήηακ γομκέξ, γηα κα μπμνμφκ ηα 

θμνίηζηα κα ηηξ κηφκμοκ.  

 

Αηώνα 

Ε γκςζηή θμφκηα ή θνεμάζηνα θαη μηα παναιιαγή ηεξ, ε 

βναπηυκημξ αηχνα (ηναμπάια). 

 

 

                 Γημ-Γημ 

Μη παίθηεξ ζθαιίδμοκ ζημ λφιμ δομ δίζθμοξ πμο εκχκμκηαη 

ζημ θέκηνμ με έκακ θοιηκδνηθυ άλμκα , πάκς ζημκ μπμίμ 

ζηενεχκμοκ ηεκ ανπή μηαξ θιςζηήξ ηεκ μπμία ζηε ζοκέπεηα 

ηοιίγμοκ γφνς-γφνς . Πμ γημ-γημ είκαη έημημμ . Πμ αθήκμοκ κα 

πέζεη θαη ε θιςζηή λεηοιίγεηαη ,εκχ με μηα θίκεζε ημο πενημφ 

λακαμαδεφεηαη γφνς απυ ημκ άλμκα. Έπεηηα , ημ αθήκμοκ πάιη 

κα πέζεη θαη λακά απυ ηεκ ανπή. 
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Οθαίνα (= μπάια) 
Αγυνηα θαη θμνίηζηα έπαηδακ βέβαηα θαη με ηε 

ζθαίνα, δειαδή ηε μπάια. Μη μπάιεξ ήηακ 

θηηαγμέκεξ απυ πμιφπνςμα θμμμάηηα φθαζμα 

ναμμέκα μεηαλφ ημοξ θα παναγεμηζμέκεξ με 

αιμγυηνηπεξ ή άμμμ. Θέκε πςξ ε Καοζηθά, ε 

θυνε ημο βαζηιηά ηςκ Φαηάθςκ Αιθίκμμο, 

πνχηε ζθέθηεθε ηα παηπκίδηα με ηε μπάια. Μ 

μενμξ μάιηζηα πενηγνάθεη πςξ μ Μδοζζέαξ 

θηάκμκηαξ ζηε πχνα ηςκ Φαηάθςκ, βνήθε ηε 

Καοζηθά θαη ηηξ θίιεξ ηεξ κα παίδμοκ μπάια ζηεκ αθνμπμηαμηά.   
΄Γκα παηπκίδη πμο παηδυηακ ηυηε με ηεκ μπάια ήηακ ε "απόνναληξ". Ναηδυηακ απυ 

δφμ ή θαη πενηζζυηενα άημμα. Ηάζε παηδί πηοπάεη ηε μπάια ζημ έδαθμξ θαη θμηηά 

πυζεξ θμνέξ πηοπά αοηή θάης. Κηθεηήξ είκαη αοηυξ πμο ζα πηοπήζεη πημ πμιιέξ ηε 

μπάια ζημ έδαθμξ. 

 

 

Αζηνάγαιμη («αζηναγαιίδεηκ») 
Απυ ηα πημ αγαπεμέκα παηπκίδηα ηςκ μεγαιφηενςκ παηδηχκ 

ήηακ μη αζηνάγαιμη. Πμοξ αζηναγάιμοξ ημοξ μάδεοακ απυ ηα 

πίζς πυδηα ηςκ θαηζηθηχκ θαη ηςκ ανκηχκ. Ηαμηά θμνά, 

υμςξ, ακηί γηα αζηναγάιμοξ πνεζημμπμημφζακ πεηνμφιεξ ή 

θανφδηα θαη αμφγδαια ηα μπμία μυιηξ ημ παηπκίδη έιεγε, ηα 

έηνςγακ θηυιαξ!  

 

                    Οθαπένδα (= δηειθοζηίκδα) 
Άιιμ πμιφ γκςζηυ παηπκίδη ήηακ ε ζθαπένδα, ε ζεμενηκή 

δηειθοζηίκδα. Μη παίθηεξ θανθχκμοκ ζημ πχμα έκα δμθάνη 

πμο ζημ μέζμ ημο έπεη μηα ηνφπα απυ υπμο πενκμφκ έκα 

ζθμηκί. Οηηξ δφμ άθνεξ ημο δέκεηαη απυ έκαξ παίθηεξ, έηζη 

χζηε μ έκαξ κα μεκ θμηηά ημκ άιιμκ, θαη πνμζπαζμφκ, 

ηναβχκηαξ με δφκαμε, κα θένμοκ μ έκαξ ημκ άιιμκ θμκηά 

ζηε δμθυ. Πμ παηπκίδη αοηυ παίδεηαη θαη με ηζάνηζμμοξ απυ 

θάζε πιεονά παίθηεξ. 

 

                      

                       αιθή μοία (= πνοζόμογα) 
Οηε παιθή μοία  ηε ζεμενηκή ηοθιυμογα δειαδή, ηα 

παδηά δέκμοκ με μακηήιη ηα μάηηα εκυξ παίθηε πμο 

θςκάδεη: «πάς κα θοκεγήζς ηε πνοζυμογα» . Μη άιιμη 

ημο απακημφκ: «Θα ηεκ θοκεγήζεηξ αιιά δεκ ζα ηεκ 

πηάζεηξ» θαη ημκ θηοπμφκ με ναβδάθηα. Μ παίθηεξ με ηα 

δεμέκα μάηηα πνμζπαζεί κα πηάζεη έκακ απυ αοημφξ θαη 

μυιηξ ημ πεηφπεη παίνκεη ηε ζέζε ημο. 

 

                



 

               

               Αθηκεηίδα  
Ε αθηκεηίδα πάιη, δεκ είκαη άιιε απυ ημ γκςζηυ παηπκίδηα 

«αγαιμαηάθηα αθμφκεηα, αμίιεηα αγέιαζηα..». μη παίθηεξ 

μυιηξ δμζεί ημ ζφκζεμα πνέπεη κα μείκμοκ αθίκεημη ζε 

υπμηα ζηάζε βνίζθμκηαη. Γθείκμξ πμο ζα θμοκεζεί βγαίκεη 

απυ ημ παηπκίδη. 

 

 

 

 

 

Ημιιαβίδεηκ  
Πμ θμιιαβίδεηκ ζήμενα μη πενηζζυηενμη ημ μκμμάδμοκ «μπηδ»: 

Έκαξ παίθηεξ ζηέθεηαη υνζημξ θαη με ημ πένη ημο ζθεπάδεη ηα 

μάηηα ημο. Έκαξ άιιμξ ημκ θηοπά θαη ζογπνυκςξ ημκ νςηά με 

πμημ πένη ημκ θηφπεζε.  

 

 

 

 

                  Απμδηδναζθίκδα 
Οηεκ απμδηδναζθίκδα , έκαξ παίθηεξ θιείκεη ηα μάηηα 

ημο θαη μη άιιμη ηνέπμοκ κα θνοθημφκ ζε μνηζμέκμ 

πνυκμ. Μ παίθηεξ ακμίγεη ηα μάηηα ημο θαη ράπκεη κα 

ημοξ βνεη. Ηάζε θμνά πμο βνίζθεη έκακ, πνέπεη κα 

πνμιάβεη κα ηνέλεη πνχημξ πίζς ζηε ζέζε ημο, αιιηχξ 

πάκεη. Καη, καη, ζςζηά μάκηερεξ, είκαη ημ θνοθηυ! 

 

 

 

 

 
 
 

 Ηνηθειαζία 
 Ναηγκίδη με θνίθμ, ηνμπυ, ημ ζεμενηκυ ζηεθάκη, ημ ηζένθη. 
 

                   

 

 

 

 

 



 

                     Ε Ίογλ  
Ακάμεζα ζηα παηπκίδηα πμο πνμηημμφκ ηα παηδηά, είκαη ε 

Ίογλ. Οε έκα λφιηκμ ζοκήζςξ ηνμπίζθμ ακμίγμοκ δομ 

ηνφπεξ, πενκμφκ δηπιή θιςζηή θαη αθμφ ηεκ πενηζηνέρμοκ, 

μηα ηναβμφκ θαη μηα παιανχκμοκ. Μ ήπμξ πμο πανάγεηαη 

ζομίδεη έκα πμοιί, ηεκ ίογγα, δειαδή ηεκ μονμεγθμθάγμ, 

απυ ημ μπμίμ πήνε θαη ημ υκμμα ημο ημ παηπκίδη. Θέκε 

μάιηζηα πςξ ακάιμγα με ημκ ήπμ μπμνμφκ κα θάκμοκ 

δηάθμνεξ πνμβιέρεηξ. 

 

 

 

 

Ηόηηαβμξ 
Μη εκήιηθεξ έπαηδακ ζε γημνηέξ θαη ζομπυζηα ημκ θυηηαβμ. 

Μ παίθηεξ έπνεπε κα εθζθεκδμκίζεη ηηξ ηειεοηαίεξ 

ζηαγυκεξ ημο θναζημφ απυ ηεκ θμφπα ημο ζε θαζμνηζμέκμ 

ζηυπμ, ζοκήζςξ δίζθμ ή αγγείμ. 

 

 

 

Νεζζμί  

Γπηηναπέδημ παηπκίδη επηδεληυηεηαξ θαη εοζηνμθίαξ ήηακ 

μη πεζζμί πμο παίδμκηακ με πηυκηα πάκς ζε πίκαθα θαη 

ήηακ μη πνυγμκμη ηεξ κηάμαξ θαη ημο ζθαθημφ.  

 

 

 

 

Πνηόδηκ  
Αθυμε έκα παηπκίδη ζηναηεγηθήξ είκαη ημ ηνηόδηκ, μ 

πνυγμκμξ ηεξ παζίγκςζηεξ ζήμενα ηνίιηδαξ. Ναηδυηακ 

απυ δφμ παίθηεξ, πμο μ θαζέκαξ πνεζημμπμημφζε ηνεηξ 

πεζζμφξ (πμφιηα) δηαθμνεηηθμφ πνχμαημξ θαη γηκυηακ 

θιήνςζε γηα ημ πμημξ ζα λεθηκμφζε ημ παηπκίδη. Ηάζε 

παίθηεξ πνμζπαζμφζε κα ζπεμαηίζεη εοζεία 

ημπμζεηχκηαξ ημοξ πεζζμφξ ημο ζε θαηάιιεια 

ζεμεία». Ναναιιαγή ημο παηπκηδημφ: Ε εκκεάδα πνμένπεηαη απυ ηηξ ζεμενηκέξ 

μκμμαζίεξ ημο παηπκηδημφ. Αοηυξ πμο θαηυνζςκε, είηε ελανπήξ είηε ζηε δηάνθεηα ημο 

παηπκηδημφ, κα ζπεμαηίζεη ηνηυδηκ, ημπμζεηχκηαξ ηνία πηυκηα ημο ζε εοζεία γναμμή, 

ηυηε αθαηνμφζε έκακ, υπμημκ ήζειε πεζζυ ημο ακηηπάιμο ημο. αμέκμξ ηειηθά ήηακ μ 

παίθηεξ πμο έμεκε με δφμ μυκμ πηυκηα. 



 

 

Οημμάπημκ = Πάγθναμ  
Απυ ηα πημ εκδηαθένμκηα ανπαία ειιεκηθά παηπκίδηα είκαη 

ημ ζημμάπημκ. Εηακ επηκυεζε ημο Ανπημήδε θαη ζεςνείηαη 

μ πνυγμκμξ ημο θηκεδηθμφ παηπκηδημφ, πμο ζήμενα είκαη 

γκςζηυ ςξ ηάγθναμ». «Απμηειείηαη απυ δεθαηέζζενα 

δηαθμνεηηθμφ ζπήμαημξ θμμμάηηα θαη μ ζηυπμξ ήηακ ε 

άζθεζε ηεξ παναηενεηηθυηεηαξ, ηεξ μκήμεξ θαη ηεξ 

ακηίιερεξ ηςκ μαζεηχκ ημο Ανπημήδε ςξ ελήξ: αθμφ 

πνχηα μ ίδημξ έθηηαπκε θάπμηα ζπέδηα με υια ηα θμμμάηηα ημο ζημμάπημο, έβαδε 

ημοξ μαζεηέξ ημο κα ηα ακαζοκζέζμοκ, βιέπμκηαξ υμςξ μυκμ ημ πενίγναμμά ημοξ. 

Γκαξ δεφηενμξ ηνυπμξ παηλίμαημξ είκαη θαη ημ γκςζηυ πνυβιεμα ημο Ανπημήδε, 

δειαδή πυζεξ θμνέξ μπμνεί θάπμημξ κα ζπεμαηίζεη ημ ζογθεθνημέκμ ηεηνάγςκμ 

ημπμζεηχκηαξ ηα θμμμάηηα ημο ζημμάπημο με δηαθμνεηηθή δηάηαλε. 

 

 

Νεκηέιηζα(Νεκηόβμια)  
Πα πεκηυιηζα είκαη έκα ανπαίμ παηπκίδη. Ναίδεηαη υμςξ 

αθυμα θαη ζήμενα. Οημ παηπκίδη αοηυ μπμνμφζακ κα 

παίλμοκ υζα παηδηά ήζειακ. Πμ θάζε παηδί είπε 

ζογθεκηνςμέκα πέκηε βμηζαιάθηα θμκηά ζηα πυδηα ημο. 

Μ θάζε παίπηεξ πέηαγε έκα βμηζαιάθη ρειά θαη 

έπνεπε κα ημ λακαπηάζεη αθμφ πνχηα είπε πάνεη απυ 

θάης έκα αθυμα βμηζαιάθη.  

 

 

 Ηάιαμμκ  πενηβήκαη (Ηαιάμη)  
Ιε ηε θακηαζία ημοξ γίκμκηακ ηαληδηχηεξ θαη 

πήγαηκακ ζε πυιεηξ μαθνηκέξ θαη άιιμηε πμιεμηζηέξ 

πάκς ζημ «άνμα» έδηκακ μάπεξ με θακηαζηηθμφξ 

επζνμφξ. Νμιιέξ θμνέξ έβαδακ ηα αγαπεμέκα ημοξ 

ζθοιηά κα ηναβμφκ θαη υηακ αοηά θμονάδμκηακ ή δεκ 

είπακ υνελε πηα γηα παηπκίδη, ημ έζενκακ  μυκμη ημοξ. 

Ηάπμημξ , μάιηζηα, θναημφζε θαη έκα ναβδί θαη 

θχκαδε, υπςξ μη αμαλάδεξ ζηα άιμγα, κα ηνέλμοκε 

πημ γνήγμνα. Ακ  δεκ είπακ ημ δηθυ ημοξ αμαλάθη, 

ζοπκά θμοβαιμφζακ έκα θαιάμη θαη έθακακ πςξ θάιπαδακ πάκς ζημ άιμγμ ημοξ. 

«Ηάιαμμκ πενηβήκαη» ημ μκμμάδακ  αοηυ ημ παηπκίδη. Θέκε, μάιηζηα, πςξ μ βαζηιηάξ 

ηεξ Οπάνηεξ, Αγεζίιαμξ, δηαζθέδαδε με ηα εγγυκηα ημο θαβαιηθεφμκηαξ θαη αοηυξ 

έκα θαιάμη.  

 
                                                           



                                                                    Αζθςιηαζμόξ (Αζθί)  
 Ναηπκίδη ηεξ ανπαηυηεηαξ αιιά θαη ζεμενηκυ . 

Οηεκ ανπαηυηεηα ημ παηπκίδη αοηυ ήηακ έκα είδμξ 

αθνμβαζίαξ θαη παηδυηακ θαηά θφνημ ιυγμ ζηηξ 

γημνηέξ ημο Δημκφζμο: Μη παίθηεξ ακέβαηκακ με ημ 

έκα πυδη πάκς ζε έκα θμοζθςμέκμ αζθί αιεημμέκμ 

με ιάδη θαη μ θαζέκαξ θακένςκε ηεκ επηδεληυηεηά 

ημο ζηεκ ηζμννμπία θαη ζηεκ εοιογηζία . Πηξ 

πενηζζυηενεξ θμνέξ μ παίθηεξ έπεθηε θάης, 

πνάγμα πμο δηαζθέδαδε ημοξ άιιμοξ παίθηεξ, μη 

μπμίμη αδηαθμνμφζακ γηα ημ ακ ζα γειμφζακ ημ ίδημ θαη μη άιιμη μ‟ αοημφξ, υηακ ζε 

ιίγμ ,πμο ζ‟ ακέβαηκακ θη΄ αοημί ζημ ιαδςμέκμ αζθί ζα πάζαηκακ ηα ίδηα . Πμ 

παηπκίδη αοηυ παίδεηαη θαη ζήμενα ζηεκ Ήπεηνμ με ηεκ μκμμαζία Αζθί . 
 

 

Ηώκμξ ή ζηνόμβμξ ή ζηνόβηιμξ ή 

νόμβμξ ή βόμβοθαξ: ε γκςζηή 

ζβμφνα. 
Oη ζβμφνεξ  ήηακ αγαπεμέκα παηπκίδηα ηςκ 

παηδηχκ θαη ηςκ κεανχκ γοκαηθχκ, υπςξ 

θαίκεηαη ζε παναζηάζεηξ αγγείςκ. Μη ζηνυβηιμη 

ήηακ γκςζημί απυ ημοξ πνμσζημνηθμφξ πνυκμοξ 

αιιά δηαδυζεθακ ηδηαηηένςξ απυ ημοξ ανπασθμφξ 

πνυκμοξ θαη ελήξ. Ηαηαζθεοάδμκηακ απυ λφιμ ή -πμιφ ζοπκά- απυ πειυ. Ηάπμημη 

ήηακ δηαθμζμεμέκμη με θφιια θηζζμφ ή ακζέμηα ή έθενακ παναζηάζεηξ δχςκ. 

 

 

Γίξ ώμηιιακ  
Μη «μεγάιμη» ηεξ πανέαξ έπαηδακ ημ εηξ χμηιιακ, ηηξ μμάδεξ. Γίπακ πανάλεη έκακ 

θφθιμ ζημ πχμα θαη πνμζπαζμφζακ, ζεμαδεφμκηαξ απυ έκα μνηζμέκμ ζεμείμ, κα 

ζηείιμοκ ημκ αζηνάγαιμ ημοξ μέζα ζημκ θφθιμ. Γίπακ μνίζεη απυ πνηκ υηη μ θαζέκαξ 

είπε δέθα βμιέξ. Μ κηθεηήξ ζπεδίαδε ημ θφθιμ, απμθάζηδε ηε δηάμεηνμ, θαζχξ θαη 

ημ ζεμείμ βμιήξ. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ΦΤΛΛΟ  ΕΡΓΑΙΑ  1  /  ΠΟΛΗ - ΚΡΑΣΟ 
   

Δραςτθριότθτα  :   υμπλιρωςε τα κενά επιλζγοντασ τθν κατάλλθλθ 
λζξθ από τθν παρζνκεςθ.  
 

 
( κϊμεσ , κράτουσ, αςτικό κζντρο , ανεξάρτθτθ,  φυςικά ςφνορα, Πρυτανείο , 
φπαικροσ, ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ, αυτόνομθ,  ακρόπολθ, ελεφκερθ , Βουλευτιριο, 
πολιτικό,  αγορά, αποφάςεισ,  αυτάρκεια, εξωτερικοφσ κινδφνουσ ) 
 
 

 
Θ  Αρχαία Ελλθνικι  «πόλισ» ςτθν  Αρχαία  Ελλάδα ιταν  μια  μορφι  

…………………… , θ οποία διακρινόταν από ιδιαίτερθ  κοινωνικι ςφνκεςθ  και ιδιότυπθ  
πολιτικι οργάνωςθ  και  λειτουργοφςε  με  βάςθ ζνα ξεχωριςτό 
…………………………………  ……………………………… . 

Μορφολογικά  θ πόλθ-κράτοσ αποτελείται από το ………………   ……………… με 
τθν …………………………… (ςυνικωσ οχυρωμζνθ), τουσ ναοφσ και τουσ δθμόςιουσ 
χϊρουσ και τα ςπίτια. Γφρω από το άςτυ εκτείνεται θ …………………… που 
καλλιεργείται από τουσ αγρότεσ. Ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ πόλθσ-κράτουσ, 
ςυναντάμε εκεί διάςπαρτουσ μικρότερουσ οικιςμοφσ τισ …………………… κακϊσ ςυχνά 
και το λιμάνι. το περικϊριο τθσ υπαίκρου καμνϊδεισ εκτάςεισ, δάςθ, βουνά 
αποτελοφν ……………………… ……………………… που προςτατεφονται από ςυνοριακά 
ιερά.  

Θ πόλθ ιταν διοικθτικό και ………………………… κζντρο. Μελετϊντασ τουσ 
οργανωτικοφσ τθσ κεςμοφσ, διαπιςτϊνουμε ότι κάκε πόλθ, ανεξαρτιτωσ 
πολιτεφματοσ, ζχει το ……………………………, όπου εδρεφουν ο πρϊτοσ ι οι πρϊτοι τθσ 
πόλθσ, μζςα ςτο οποίο διατθρείται άςβεςτθ τθ φλόγα τθσ ιερισ εςτίασ. Ακολουκεί 
το ……………………………… όπου ςυνεδριάηει θ βουλι, ςϊμα ςχετικά 
αντιπροςωπευτικό, με παρουςία απαραίτθτθ, ζργο νομοκετικό και αρμοδιότθτεσ 
κακοριςμζνεσ, όποιο κι αν είναι το πολίτευμα τθσ πόλθσ, Σζλοσ υπάρχει θ 
…………………………………, μία δθμόςια ςυνικωσ εμπορικι πλατεία όπου ο λαόσ 
ςυγκεντρϊνεται  ςε τακτζσ θμερομθνίεσ αλλά και ζκτακτα αν παραςτεί ανάγκθ. 

Κάκε πόλθ επιδίωκε να είναι ………………………………, …………………………… από τα 
άλλα κράτθ, ……………………………………, να τθν κυβερνοφν οι ίδιοι οι πολίτεσ τθσ και να 
ζχει …………………………………… και να ικανοποιεί τισ ανάγκεσ των πολιτϊν ςε υλικά 
αγακά.  

Οι πολίτεσ με τθ ςειρά τουσ λάμβαναν ζμμεςα ι άμεςα (όπου τα 
πολιτεφματα ιταν δθμοκρατικά) μζροσ ςτθ διακυβζρνθςθ, , υπεραςπίηονταν τθν 
πόλθ τουσ από …………………………………  ……………………………….και ζπαιρναν όλοι μαηί 
αποφάςεισ. 
 

 

 

 

 



ΦΤΛΛΟ  ΕΡΓΑΙΑ  2  /  ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
   

 
Δραςτθριότθτα  1:   θμείωςε    για  το  ςωςτό  και  Λ για  το  λάκοσ. 
 
 
         τθν αρχαιότθτα το ςπίτι λεγόταν οίκοσ και ςυμπεριλάμβανε ςτθν  
            ζννοιά του, εκτόσ από τα τοφβλα και τισ πζτρεσ, και το ζμψυχο υλικό. 
 
          Σα περιςςότερα ςπίτια ιταν δίπατα. 
 
            Οι  πολυκατοικίεσ τθσ εποχισ  λζγονταν ςυνοικίεσ. 
 
            Ο προςανατολιςμόσ του ςπιτιοφ ιταν γενικά προσ το βορά. 
 
            τθ βόρεια πλευρά του ςπιτιοφ φυτεφονταν ςυνικωσ αεικαλι δζντρα, 
            ενϊ ςτθ νότια πλευρά  φυλλοβόλα. 
 
            Θ πολυτζλεια των ςπιτιϊν γινόταν φανερι μόνο ςτο εςωτερικό του.  
            Σο εξωτερικό ιταν απλό και χωρίσ διακόςμθςθ.    
 
            Διζφεραν εξωτερικά τα ςπίτια των πλουςίων από αυτά των απλϊν  
            πολιτϊν. 
 
            Σα κεμζλια των ςπιτιϊν ιταν λίκινα. 
 
            το ιςόγειο υπιρχαν ο γυναικωνίτθσ και τα δωμάτια των δοφλων, ενϊ  
            ςτο πάνω όροφο υπιρχαν  ο ανδρϊνασ, το κακθμερινό (οίκοσ), θ  
            τραπεηαρία, θ κουηίνα, το λουτρό και ζνα κελάρι.  
 
 

Δραςτθριότθτα  2:   ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ! 

 

Δωμάτιο με κλίνεσ. • • γυναικωνίτθσ 
    
Ο κεντρικόσ χϊροσ του ςπιτιοφ. • • ανδρώνας 
    
Χϊροσ όπου περιορίηονταν  οι 
γυναίκεσ. 

• • αυλι 

    
Ο  κφριοσ χϊροσ τθσ οικογενειακισ 
ηωισ.  

• • οπτάνιον  

    
Θ αρχαιοελλθνικι κουηίνα. • • οίκοσ 

 
 
 



ΦΤΛΛΟ  ΕΡΓΑΙΑ   3   /  ΔΙΑΣΡΟΦΗ 
   

Δραςτθριότθτα  :   ΚΡΤΠΣΟΛΕΞΟ !  

α) Βρεσ τα   κυρίαρχα ςυςτατικά τθσ  αρχαίασ ελλθνικισ γαςτρονομίασ  που  
κρφβονται ςτο παρακάτω Κρυπτόλεξο. 

 

Μ Ε Λ Ι Φ Δ Α Φ Ο    Μ Κ 

Δ Θ Κ Σ Ι Ω Τ Ρ Κ Θ Ρ 

Γ Ω Α Κ Θ  Κ Ο Α  Ε 

Ο  Π Ρ Ι Α Ο Τ Ρ Σ Μ 

 Δ Τ Ε Λ Θ Γ Σ Φ Ι Μ 

Π Ε Λ Α Ι Ο Λ Α Δ Ο Τ 

Θ Ι Λ  Κ Τ  Ι Ν Χ Δ 

Κ Τ Φ Ι Κ Ρ Ι Θ Α Ρ Ι 

Ο Κ Θ Ψ Ο Λ Σ Κ Ι Β Α 

Γ Ω Ι Σ Ρ Ψ Α Ρ Ι Π Ε 

Α Η Χ Κ Δ Ι Ρ Α Κ Λ Ε 

Λ Ο Θ Λ Α Ψ Ι  Ο Γ Μ 

Α Λ Κ Τ Ι Θ Π Ι Σ Ε  

 

β) Γράψε με  αλφαβθτικι ςειρά  τισ λζξεισ που βρικεσ : 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

 

 
 



ΦΤΛΛΟ  ΕΡΓΑΙΑ  4  /  ΕΝΔΤΗ-ΤΠΟΔΗΗ-ΚΑΛΛΩΠΙΜΟ   
Δραςτθριότθτα   :    ΣΑΤΡΟΛΕΞΟ !    

ΚΑΘΕΣΑ 
1. Είχαν το κεφάλι τουσ οι Ζλλθνεσ. 
2. Οι  γυναίκεσ το ζδεναν κόμπο κάτω 

από το ςτικοσ.  
3. υμπλιρωνε τθν περιβολι των 

Ακθναίων 
4. Σα ζβαφαν οι γυναίκεσ. 
5. Ζκοβαν κοντά τα μαλλιά τουσ. 
6. Σο φοροφςαν οι άνδρεσ πάνω από 

τον χιτϊνα. 
7. Σο φοροφςαν οι γυναίκεσ όταν 

ζβγαιναν από το ςπίτι. 
8. Σα άςπριηαν οι γυναίκεσ. 
9. Ζπιαναν μϋ αυτι τον κοντό μανδφα.  
ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ 
1. Είχαν πάντα τα μαλλιά τουσ κοντά. 
2. Σον φοροφςαν άνδρεσ και γυναίκεσ 

. 
3. Ζτςι κυκλοφοροφςαν ςτο ςπίτι οι 

Ακθναίοι. 
4. Δεν άρεςε ςτουσ άνδρεσ αυτό το 

χρϊμα. 
5. Σα φοροφςαν ςτα πόδια. 
6. Σθ φοροφςαν οι άνδρεσ ςτον 

πόλεμο, ςτο κυνιγι και ςτα ταξίδια. 
7. Τπιρχαν  διάφορα. 
8. Οι  ελεφκερεσ γυναίκεσ τα είχαν 

μακριά και πυκνά. 
9. Ο δεξιόσ ζμενε ακάλυπτοσ ςτουσ 

υπθρζτεσ. 
10. Σο κρατοφςαν οι άνδρεσ εκτόσ 

ςπιτιοφ. 
11. Είδοσ υποδθμάτων. 
12. Οι αρχαίοι αγαποφςαν τα ηωθρά… 

 
 

                 4     
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ΦΤΛΛΟ  ΕΡΓΑΙΑ   5   /  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ    
 

Δραςτθριότθτα 1 :   Προςπάκθςε να  περιγράψεισ με λίγα λόγια το ρόλο του 

κακενόσ ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν. 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ 

                

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ 

                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

ΚΙΘΑΡΙΣΗ 

                

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΑΙΔΟΣΡΙΒΗ 

                

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δραςτθριότθτα 2 : Μπορείσ να εντοπίςεισ και να καταγράψεισ ομοιότθτεσ  

ανάμεςα ςτον τρόπο εκπαίδευςθσ των παιδιϊν ςτθν αρχαία Ελλάδα και  τον 

ςφγχρονο;  

              

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ΦΤΛΛΟ  ΕΡΓΑΙΑ  6  /  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ 
   

Δραςτθριότθτα  1 :    ΓΡΙΦΟ !    

υμπλιρωςε  τα γράμματα που λείπουν  και ανακάλυψε  12  επαγγζλματα  των  
αρχαίων  Ελλινων. 
 

1.                 ___  ___  ___  Α  ___ 

2.                         ___  ___   Ρ  ___  ___  ___  ___ 

3.                          ___  ___  Χ  ___  ___  ___  ___  ___   

4.                          ___  ___  Α  ___  ___  ___  ___ 

5.         ___  ___  ___  ___  Ι  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

6.                                   ___  Α  ___  ___  ___  ___  ___ 

7.                                            Ε  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

8.                          ___  ___  Λ  ___  ___  ___  ___ 

9.         ___  ___  ___  ___  Λ  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

10.            __  ___  ___  ___  Α  ___  ___  ___  ___  ___    

11. ___  ___  ___  ___  ___  Δ  ___  ___  ___ ___ 

12. ___  ___  ___  ___  ___  Α  ___  ___  ___  ___  ___  ___      

 

Δραςτθριότθτα  2 :    Κφκλωςε  τα  επαγγζλματα  που υπιρχαν ςτθν αρχαία  

Ελλάδα και ςτθ ςυνζχεια χρωμάτιςε με κόκκινο χρϊμα τουσ κφκλουσ  που 

περιζχουν επαγγζλματα που υπάρχουν και ςιμερα. 

 

• γιατρόσ • μεταλλωρφχοσ • κάπθλοσ • μετεωρολόγοσ 

• προγραμματιςτισ • οδθγόσ ταξί • γεωφυςικόσ • ράφτθσ 

• γεωγράφοσ • βυρςοδζψθσ • πωλθτισ • λατόμοσ 

• ιερζασ • θλεκτρολόγοσ • αςτροναφτθσ • γεωργόσ 

• πιλότοσ • μετρονόμοσ • βαφζασ • Σεχνικόσ Θ/Τ 

• αγγειογράφοσ • λογιςτισ • λατόμοσ • ψαράσ 

• περιβαλλοντολόγοσ • θκοποιόσ • κτθνοτρόφοσ • ζμποροσ 

 



 
 
ΦΤΛΛΟ  ΕΡΓΑΙΑ  7  /  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
   

Δραςτθριότθτα  :   ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ !  

Πωσ ονομάηεται το παιχνίδι που παίηουν τα παιδιά ςε κάκε εικόνα; 

 

 

• • θμιιαβίδεηκ 

 

• • απόνναληξ 

 

• • αζηνάγαιμη 

 

• • ζθαπένδα 

 

• • παιθή μοία 

 

• • αθηκεηίδα 

 

• • απμδηδναζθίκδα 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΚΑΔΕΠΕΟH  ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΩΚ  ΟΠΜ ΔΖΑΔΖΗΠΡΜ 

ΗΑΖ  ΓΝΓΛΓΞΓΑΟΖΑ  ΠΜΡΟ  ΟΠΕΚ  ΠΑΛΕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ  &  ΓΝΓΛΓΞΓΑΟΖΑ 

ΦΡΘΘΩΚ  ΓΞΓΑΟΖΑΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΒΖΩΙΑΠΖΗΓΟ  &  ΔΖΑΔΖΗΠΡΑΗΓΟ  ΓΝΖΟΗΓΣΓΖΟ 

ΟΓ  ΑΞΑΖΜΘΜΓΖΗΜΡΟ  ΩΞΜΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΝΑΖΚΖΔΖΑ  ΙΓ  ΑΞΑΖΑ  ΓΘΘΕΚΖΗΕ  

ΗΑΠΑΓΩΓΕ 

              ΟΠΕΚ  ΑΡΘΕ  ΠΜΡ  ΟΜΘΓΖΜΡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΩΠΜΓΞΑΦΖΗΜ  ΡΘΖΗΜ ΑΝΜ  ΠΕΚ ΝΑΞΜΡΟΖΑΟΕ  ΠΜΡ  

ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΜΟ ΟΠΕ  ΔΖΕΙΓΞΖΔΑ ΝΑΞΜΡΟΖΑΟΕΟ 

ΗΑΖΚΜΠΜΙΩΚ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΩΚ  ΝΜΡ  ΔΖΜΞΓΑΚΩΟΓ  Ε  Δ/ΚΟΕ  

Α/ΘΙΖΑΟ  ΓΗΝ/ΟΕΟ ΘΑΞΖΟΑΟ  ΔΖΑ  ΠΜΡ ΓΞΑΦΓΖΜΡ  ΟΜΘΖΗΩΚ  

ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΩΚ 

 

 



 

 

4 / 6 / 2013  (ΑΙΘΟΤΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 4ου ΔΗΜ. Χ. ΛΑΡΙΑ) 

ΦΩΠΜΓΞΑΦΖΗΜ  ΡΘΖΗΜ ΑΝΜ  ΠΕΚ ΝΑΞΜΡΟΖΑΟΕ  ΠΜΡ  

ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΜΟ  ΟΠΜΡΟ ΙΑΘΕΠΓΟ ΠΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ ΙΑΟ 

  12 / 6 / 2013  (ΑΙΘΟΤΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ2ουΔΗΜ. Χ. ΛΑΡΙΑ) 

 

 



 

 

 

 

ΓΚΔΓΖΗΠΖΗΕ   ΒΖΒΘΖΜΓΞΑΦΖΑ – ΖΟΠΜΓΞΑΦΖΑ - ΝΕΓΓΟ 

• Γιέκε Οηενγίμο  -  hstergiou@kathimerini.gr 

• M. Ιυηζηαξ ~ Πη έηνςγακ μη ανπαίμη Έιιεκεξ - http://krasodad.blogspot.com 

• Ηαιιηυπε  Λακζμπμφιμο  Ανπαημιυγμξ Α.Ι.Θ 

•http://www.fhw.gr/exhibitions/hellenic_costume/gr/firstpage2.html,Ζζημζειίδ

α ANCIENT WEB , http://4gym-

kozan.koz.sch.gr/ergasies/foresies/sub4comenius5.htm, 

•ΓΡΞΩΝΑΤΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΩΗΞΑΠΕΟ- 

COMENIUS,http://www.hellenicpantheon.gr/endymasia.htm, grundnig-

vassilis.blogspot.com/2008_12_01_arc... 

• www.spartans.gr 

• www.sikyon.com 

•ΖΟΠΜΞΖΑ ημο ΓΘΚΜΡΟ ηεφπμξ 7 (έκζεημ εθεμενίδαξ "ΓΘΚΜΟ") 

•Δεμήηνεξ Ηανέιεξ on Ηονηαθή, 12 Δεθεμβνίμο 2010 

•Μ Ηυζμμξ ηςκ Ανπαίςκ Γιιήκςκ - Γθδυζεηξ Οαββάιαξ 

•Γνεγυνεξ  Δενβυξ -  Παλίδη  ζηεκ Ανπαία  Γιιάδα 

• Κεθέιε Θαπανίδμο - Ε θαημηθία ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ  

• Θάδμξ ν., 2002. Ναίδμκηαξ ζημ πνυκμ. Ανπαημειιεκηθά θαη βοδακηηκά παηπκίδηα, 

1700 π..–1500 μ.. Αζήκα. 

• Blanck H., Γηζαγςγή ζηεκ Ζδηςηηθή Δςή ηςκ Ανπαίςκ Γιιήκςκ θαη Ξςμαίςκ, 

ΙΖΓΠ, Αζήκα 2004. 

•Pekridou Gorecki A., Mode in der Antike, 1989. 

•Camp. J., Ε Ανπαία Αγμνά ηεξ Αζήκαξ, Μη ακαζθαθέξ ζηεκ θανδηά ηεξ θιαζζηθήξ 

πυιεξ, 2004, (μηθν. Ι. Ηιέςπα). 

•Lorna Hardwick, Ημηκςκηθή ηζημνία ηεξ Ανπαίαξ Αζήκαξ, Αζήκα, 1985 
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•  ΕΙΑΓΩΓΗ 

- ΟΜΑΔΕ  ΕΡΓΑΙΑ 
- ΚΡΙΣΘΡΙΑ   ΕΠΙΛΟΓΘ  ΣΟΤ  ΘΕΜΑΣΟ 
- ΣΟΧΟΙ  ΣΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
- ΠΕΔΙΑ  ΤΝΔΕΘ 
- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
- ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 
- ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΘΘ   

 

•  Η  ΕΡΓΑΙΑ  ΜΑ 

     ΕΝΟΣΗΣΕ 

- ΠΟΛΘ – ΚΡΑΣΟ 
- Θ  ΚΑΣΟΙΚΙΑ  ΣΘΝ  ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΑΔΑ 
- Θ  ΔΙΑΣΡΟΦΘ  ΣΘΝ  ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΑΔΑ 
- ΕΝΔΤΘ  ΤΠΟΔΘΘ ΚΑΛΛΩΠΙΜΟ  ΣΩΝ  ΑΡΧΑΙΩΝ  ΕΛΛΘΝΩΝ 
- Θ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ  ΣΘΝ ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΑΔΑ 
- Θ ΕΡΓΑΙΑ  ΣΘ  ΗΩΘ  ΣΩΝ  ΑΡΧΑΙΩΝ  ΕΛΛΘΝΩΝ 
- ΣΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  ΣΘΝ  ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΑΔΑ 

 

•  ΦΤΛΛΑ  ΕΡΓΑΙΑ 



 

•  ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΤΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  ΜΑ 

- ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ  ΑΝΑΗΘΣΘΘ  ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ 

- ΕΠΙΚΕΨΕΙ  Ε ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΧΩΡΟΤ 

- ΠΑΙΗΟΝΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΚΑΣΑΓΩΓΘ 

- ΕΙΚΑΣΙΚΕ  ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΕ (ΜΑΚΕΣΑ) 

- ΠΑΡΟΤΙΑΘ  ΣΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑ (1) 

- ΠΑΡΟΤΙΑΘ  ΣΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑ (2) 

 

•  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ  ΙΣΟΓΡΑΦΙΑ 

•  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


