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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
Ζ εηζήγεζε παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο πνπ αζρνιήζεθε κε ην ξόιν, ηε ζεκαζία, ηε ζπκβνιή ζηε ζξεζθεία, ηελ 

ηζηνξία, ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ παξερόκελε πγεία, ησλ Αγηαζκάησλ ηεο 

Οξζνδνμίαο ζην Δθθιεζηαζηηθό Λύθεην Νεαπόιεσο Θεζζαινλίθεο ην ζρνιηθό έηνο 

2010-2011. Μεηά ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ επεμήγεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

εμεηάδνληαη ν αξηζκόο θαη ε θαηαγσγή ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ, ν ηόπνο θαη νη 

ώξεο ζπλεξγαζίαο, νη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο, νη ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ, ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε θαη ε ηειηθή ζεκαηνινγία. Αθνινπζνύλ νη επηζθέςεηο θαη ε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο ππεύζπλνπο θιεξηθνύο ησλ λαώλ γηα άκεζε απηνςία. Δμεηάδεηαη ηδηαίηεξα ε 

ζπκβνιή ηεο θσηνγξαθηθήο ηέρλεο, ε εκπινθή άιισλ καζεκάησλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ ζηε ζπιινγή πιηθνύ. Σην ηέινο μεηπιίγεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε αλνηρηή εθδήισζε.  

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγηάζκαηα 

Οξζνδνμίαο, ζξεζθεία, ηζηνξία, πεξηβάιινλ, θνηλσλία, πγεία, ζηόρνη, κεζνδνινγία, 

ζεκαηνινγία, απηνςία, θσηνγξαθηθή ηέρλε, εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, δεκόζηα παξνπζίαζε.  

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ  
Σν πξφγξακκα «Αγηάζκαηα ηεο Οξζνδνμίαο» πνπ πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2010-2011, είρε σο θχξην ζηφρν λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηα 

Αγηάζκαηα, πφζν κάιινλ φηαλ ε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο βξίζεη απφ απηά. Ζ 

δηαβίσζε ησλ καζεηψλ ζηε δεχηεξε ζε πιεζπζκφ πφιε ηεο Διιάδνο θαη ε 

ελδερφκελε άγλνηα ησλ ηεξψλ απηψλ ρψξσλ ήηαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

επηινγή ηνπ ζέκαηνο. Σν γεγνλφο κάιηζηα φηη ε Θεζζαινλίθε ζα έθιεηλε ην επφκελν 

έηνο, ην 2012, 100 ρξφληα απφ ηελ απειεπζέξσζή ηεο, έγεηξε ηελ πιάζηηγγα ππέξ 

ελφο ζέκαηνο πνπ ζα εμέηαδε κλεκεία πνπ άληεμαλ ζην ρξφλν θαη πηπρέο ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο. Λ.ρ. είλαη αμηνζαχκαζηε ε επηβίσζε ηνπ αγηάζκαηνο ηνπ Πνιηνχρνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, φηαλ ν λαφο είρε κεηαηξαπεί επί αηψλεο ζε ζξεζθεπηηθφ ρψξν ιαηξείαο 

ηνπ Ηζιάκ. Γελ παξαβιέθηεθε επίζεο ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο, θαζψο ηα 
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αγηάζκαηα πξνζθέξνπλ παξακπζία ζηνπο πηζηνχο θαη έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηε 

ζεξαπεία ηνπο, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή. Πέξα φκσο απφ ηε γλσξηκία κε ηα αγηάζκαηα 

σο ηεξψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ πξνηάζζεηαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηε ζξεζθεπηηθή καο 

παξάδνζε, κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηεο θάζε πεξηνρήο φπνπ εληνπίζηεθαλ, αιιά θαη κε 

ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εληάζζνληαη. Ζ δηαηήξεζε ελφο ηζνξξνπεκέλνπ 

νηθνζπζηήκαηνο δε καο εμαζθαιίδεη κφλν θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο· ζπληειεί 

ζηε δηάζσζε ησλ ηεξψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, αιιά θαη ηεο πίζηεο. Δπηπιένλ 

δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξηθήο παξάδνζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ 

Θενχ πνπ επηβάιιεη ηελ εζηθή δηαρείξηζε (Hohn, 2001. Attfield, 2008) ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ έλαληη ηνπ πιαλήηε, ηελ πξνζηαζία θαη ην ζεβαζκφ ησλ 

δεκηνπξγεκάησλ ηνπ. χκθσλα θαη κε ηηο θαηά θαηξνχο νκηιίεο ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηάξρε θ. θ. Βαξζνινκαίνπ (ελδεηθηηθά, Ενξκπάο, 1998: 63 θ.ε.) ν άλζξσπνο 

νθείιεη σο δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ λα ζεβαζηεί θαη ηελ ππφινηπε θηίζε σο 

παξαθαηαζήθε θαη θιεξνλνκία πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε, γηα λα ηε δηαρεηξηζηεί 

ζεαξέζησο θαη φρη γηα λα ηελ θαηαρξαζηεί αιφγηζηα. Ζ Μεγάιε ηνπ Υξηζηνχ 

Δθθιεζία ήδε απφ ηελ 6
ε
 Ηνπλίνπ 1989 αθηέξσζε ηελ 1

ε
 επηεκβξίνπ, ηελ αξρή ηεο 

Ηλδίθηνπ, «εηο ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο» (Ζκεξνιόγηνλ ηνπ 

Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ έηνπο 2012: 376).  

 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΘΔΜΑΣΟ -  ΓΙΑΑΦΗΗ ΟΡΟΤ  
     Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε έρνληαο ζπλεμεηάζεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρνιείνπ 

ζην νπνίν θνηηνχλ καζεηέο κε ηδηαίηεξε αγάπε γηα ηελ Δθθιεζία ή κε θιίζε λα 

γίλνπλ ζην κέιινλ άγακνη ή έγγακνη θιεξηθνί. Ζ θνίηεζε κάιηζηα κέρξη πξφζθαηα 

ζε απηφ κφλν αγνξηψλ δεκηνπξγνχζε ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ εθθιεζηαζηηθνχ θιίκαηνο πξνο κηα ηέηνηα 

πξνεηνηκαζία. Δπνκέλσο ε πξφθξηζε ησλ Αγηαζκάησλ ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ αξθεηνί εμ απηψλ ζπρλάδνπλ ζηνπο 

ελνξηαθνχο ηνπο λανχο, παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ησλ αθνινπζηψλ ή 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθεί νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (θαηερεηηθφ ζρνιείν, ζρνιή 

αγηνγξαθίαο ή βπδαληηλήο κνπζηθήο, εληζρπηηθή δηδαζθαιία). 

 

     Πξψην βήκα ήηαλ λα νξηζηεί απφ θνηλνχ γηα φζνπο ελδερνκέλσο καζεηέο 

αγλννχζαλ, εάλ δελ ήηαλ κέζα ζηηο δηθέο ηνπο βησκαηηθέο παξαζηάζεηο, ή δελ 

κπνξνχζαλ λα ηε δηαηππψζνπλ κε δηθά ηνπο ιφγηα, ε ζεκαζία ηεο ιέμεο «Αγίαζκα». 

ηα ιεμηθά απνδίδεηαη αξρηθά σο ην αγηαζκέλν λεξφ θαη επηπιένλ σο «ε πεγή (θαη ε 

γύξσ πεξηνρή), ζην λεξό ηήο νπνίαο απνδίδνληαη ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο θαη ηεξόηεηα» 

(Μπακπηληψηεο, 2002
2
: 52) ή «πεγή θνληά ζε εθθιεζία πνπ ην λεξό ηεο ζεσξείηαη 

αγηαζκέλν θαη θαηάιιειν γηα ςπρηθή ή ζσκαηηθή ίαζε» θαη θαη’ επέθηαζε «ε εθθιεζία 

ή ην παξεθθιήζη πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηελ πεγή» (Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, 

2009:10). 

 

ΟΙ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 
Ζ ρνιηθή Μνλάδα σο εθ ηεο θχζεψο ηεο δηαζέηεη θαη Γπκλάζην θαη Λχθεην. 

Χζηφζν εμαηηίαο ηεο ελδερφκελεο ζπκκεηνρήο καζεηψλ ζε πνιπήκεξεο εθπαηδεπηηθέο 

εθδξνκέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπάζνπλ θαη ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

αιιά θαη ιφγσ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππεπζχλνπ θαηά θφξνλ ζε ιπθεηαθέο ηάμεηο 

πξνθξίζεθε λα ζπκκεηέρνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κφλν καζεηέο ηνπ 

Λπθείνπ. Απφ ηηο ηξείο ηάμεηο ζπκκεηείραλ 9 απφ ηελ Α΄, 7 απφ ηε Β΄, θαη 17 απφ ηελ 

Γ΄. Ζ δηαθνξά ζηνπο αξηζκνχο νθείιεηαη ζην κηθξφ δπλακηθφ ησλ ηάμεσλ γηα ηηο δχν 

πξψηεο, ελψ ε Γ΄ Λπθείνπ εκθαλίζηεθε πνιπάξηζκε εμαηηίαο ηεο ζπγρψλεπζεο κε ην 
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Δθθιεζηαζηηθφ Λχθεην Κηιθίο εθείλν ην έηνο, νπφηε αξθεηνί καζεηέο ηνπ πξνηίκεζαλ 

λα εγγξαθνχλ ζην Δθθιεζηαζηηθφ ηεο Νεαπφιεσο. Δθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 33 καζεηψλ, 

νη 7 ήηαλ αιινδαπνί (5 εθ Κνζφβνπ εξβίαο, 2 εθ Μνιδαβίαο) θαη έλαο νκνγελήο απφ 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Οη ηξεηο ήηαλ ελήιηθεο θιεξηθνί (2 ηεξείο θαη 1 δηάθνλνο).  

 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΔ ΤΝΑΝΣΗΗ 
Χο θχξηνο ρψξνο ζπλάληεζεο νξίζηεθε ην θηήξην ηνπ ρνιείνπ. Χζηφζν ε εθ ηνπ 

ζχλεγγπο απηνςία ησλ ππφ εμέηαζε ρψξσλ επέηξεςε λα ππάξρεη επειημία θαη λα 

γίλνληαη επηζθέςεηο θαη ζε φκνξνπο εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

Θεζζαινλίθεο, ζε βηβιηνζήθεο ή αγηάζκαηα.  

 

Δπεηδή ε ρνιηθή Μνλάδα ιεηηνπξγεί κφλν πξσηλέο ψξεο, εθ ησλ πξαγκάησλ νη 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο καζεηέο νξίζηεθαλ λα δηελεξγνχληαη θάζε Σεηάξηε ζηηο 14.00 

κεηά ην πέξαο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. πκκεηέρνληεο θαζεγεηέο εθηφο ηνπ 

θπξίνπ ππεπζχλνπ ήηαλ ε θηιφινγνο θ. Σζηγθαξνπνχινπ Αζελά θαη ν καζεκαηηθφο θ. 

Γεκάθεο Γεκήηξηνο. 
 

ΓΙΑΣΑΔΙ-ΟΦΔΙ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ  
Χο πξνέθηαζε ηνπ γεληθνχ ηίηινπ πξνθξίζεθε λα εμεηαζηεί ν ξφινο ησλ 

Αγηαζκάησλ ζηελ Οξζφδνμε Αλαηνιηθή Δθθιεζία ζε ζρέζε κε α) ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ηνλ ρψξν αλάβιπζεο, ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν εληφο ή εθηφο ηνπ λανχ, β) 

ηελ ηζηνξία ή ηελ εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε πνπ δηθαηνινγνχζε ην ρξφλν εκθάληζεο, 

ηελ αθνξκή ή ηε ζχλδεζε κε ηνλ Άγην θαη ηνλ βίν ηνπ, γ) ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ (εθθιεζία, κνλή, παξεθθιήζη) θαη ηα νηθνδνκήκαηα πέξημ ηνπ 

ηεξνχ ρψξνπ, δ) ηε ιαηξεία πνπ απνδίδεηαη ζην ηηκψκελν πξφζσπν (Παλαγία θαη 

δηαθφξνπο Αγίνπο), θαη ε) ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο (ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

ίαζε). 

 

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 
Χο θχξηνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηέζεθαλ νη εμήο:  

α. Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε ζεκαζία ησλ Αγηαζκάησλ ζηελ Οξζφδνμε ιαηξεία. 

β. Να θάλνπλ αλαδξνκή ζε ζαπκαζηά πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην χδσξ ηφζν 

ζηελ Παιαηά Γηαζήθε (ι.ρ. θηχπεκα βξάρνπ κε ηε ξάβδν ηνπ Μσυζή) θαη ηελ Καηλή 

(Βεζεζδά) φζν θαη ηελ αξραηνειιεληθή κπζνινγία (Αζθιεπηεία, πεγέο Νπκθψλ, 

Καζηαιία Πεγή) γ. Να εμεηαζηνχλ αγηάζκαηα ηφζν ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο 

(ι.ρ. ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ηεο Αγίαο Θενδψξαο, ηνπ Οζίνπ Γαπίδ) φζν θαη ζε άιια 

κέξε ηεο Διιάδνο (αγίαο Παξαζθεπήο Σεκπψλ, ζε κνλέο Αγίνπ Όξνπο, ι.ρ. ηνπ 

Αγίνπ Αζαλαζίνπ ηνπ Αζσλίηε, θ.α.) ή θαη εθηφο ζπλφξσλ (αγηάζκαηα ηεο Πφιεο, 

ι.ρ. Μπαινπθιή, Μνλή Βιαρεξλψλ ή ησλ Αγίσλ Σφπσλ θαη ηεο Κχπξνπ). δ. λα γίλεη 

ζχλδεζε κε ηα αθφινπζα καζήκαηα ή ηνκείο (Ηζηνξία, Κείκελα Λνγνηερλίαο, 

Θξεζθεπηηθά, Αγηνινγία, Αγηνγξαθία, Τκλνινγία- Βπδαληηλή Μνπζηθή, Ηαηξηθή). ε. 

Να θαιιηεξγεζεί νηθνινγηθή ζπλείδεζε γηα έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα 

πξνζηαηεπηνχλ θαη ηα αγηάζκαηα. ζη. Να νινθιεξσζνχλ σο πξνζσπηθφηεηεο 

ιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο θαη απνθηψληαο θξίζε θαη αμίεο. δ. Να έξζνπλ ζε επαθή 

κε ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηεο Δθθιεζίαο γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ι.ρ. κέζσ ησλ 

νκηιηψλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε θ. θ. Βαξζνινκαίνπ, ν νπνίνο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπ γηα ηε θχζε σο «Πξάζηλνο Παηξηάξρεο». ε. 

Να εμεηαζηεί θαη λα πξνβιεζεί σο δηέμνδνο θαη απφ ηε ζχγρξνλε θξίζε (νηθνλνκηθή, 

πλεπκαηηθή, πνιηηηζκνχ) ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ν νπνίνο κπνξεί λα εκπλεχζεη 



 4 

ζεβαζκφ γηα ηα κλεκεία ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

αλήθνπλ, ηελ ηζηνξία, ηε ζξεζθεία θαη ελ ηέιεη ην ίδην ην αλζξψπηλν πξφζσπν.  

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ – ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 
Χο πξψην ζηάδην πξνθξίζεθε ε αλεχξεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πξσηίζησο ζηε 

ρνιηθή Βηβιηνζήθε, ζε δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο ή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είηε κε ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ ζην Γηαδίθηπν (ι.ρ. ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ www.lib.auth.gr ή ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο 

Διιάδνο www.nlg.gr ) είηε κε ηελ θαηά ηφπνπο επίζθεςε.  

 

Απφ ηελ πξψηε έξεπλα εληνπίζηεθαλ θαη πηνζεηήζεθαλ σο βαζηθά εγρεηξίδηα, 

εμεηδηθεπκέλα επί ηνπ ζέκαηνο: α) ζε ζρέζε κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία γηα ηα αγηάζκαηα 

ηεο Θεζζαινλίθεο ην βηβιίν ηνπ Μεηξνπνιίηε Λαγθαδά, Λεηήο θαη Ρεληίλεο  θ. θ. 

Ησάλλε (Σαζζηάο, 2009), β) γηα ηα αγηάζκαηα ηεο Διιάδνο ην βηβιίν ηεο νθίαο 

νχιε (νχιε, 2005), γ) γηα ηα αγηάζκαηα ηνπ Αγίνπ Όξνπο ν πεξηθαιιήο ηφκνο ηνπ 

Πξσηεπηζηάηε ηνπ Αγίνπ Όξνπο Μνλαρνχ Μαμίκνπ Ηβεξίηε (Μάμηκνο Ηβεξίηεο, 

2010) θαη δ) γηα ηα αγηάζκαηα ηεο Πφιεο ν πνιπηειήο ηφκνο ηνπ Νίθνπ Αηδέκνγινπ 

(Αηδέκνγινπ, 1990). Δθηφο απφ ηα γεληθά εγρεηξίδηα πνπ θάιππηαλ ηα αγηάζκαηα 

κηαο πφιεο ή κηαο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο επηρεηξήζεθε λα βξεζνχλ θαη 

αληίζηνηρα γηα κεκνλσκέλα αγηάζκαηα: ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Αλέκεο, ηεο ςεθηαθήο 

βηβιηνζήθεο Νενειιεληθψλ ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

(http://anemi.lib.uoc.gr) αληρλεχζεθε κειέηε ηνπ 19
νπ

 αηψλα γηα ηε Μνλή ηεο 

Εσνδφρνπ Πεγήο Μπαινπθιή (Δπγέληνο, 1886). Δπηπιένλ βξέζεθαλ γεληθφηεξεο 

κειέηεο πνπ πξαγκαηεχνληαη ηηο ζρέζεηο Δθθιεζίαο θαη πεξηβάιινληνο ζηελ 

Οξζνδνμία (Οηθνλφκνπ, 1992 θαη 1994. Γξαθάηνο, 1996. Φαξηψηεο, 1996 θαη 2001. 

Οηθνινγία θαη Δθθιεζία 1999. Αξβαλίηεο 2002) θαη ηε δπηηθή ζθέςε (Altner, 1989), 

ελψ θαηαγξάθηεθαλ Παηξηαξρηθά κελχκαηα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε θ. θ. 

Βαξζνινκαίνπ, νηθνινγηθά θείκελα θαη δηαθεξχμεηο, αιιά θαη δηνξζφδνμεο ή 

δηαζξεζθεηαθέο θαη δηαρξηζηηαληθέο πξσηνβνπιίεο (Ενξκπάο, 1998: 63- 194) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Δπηζεκάλζεθε αθφκε ε ελδηαθέξνπζα κειέηε ηνπ 

αθαδεκατθνχ Μεηξνπνιίηε Πεξγάκνπ θ. Ησάλλε (Εεδηνχιαο, 1992), αιιά θαη ηνπ 

αγγιηθήο θαηαγσγήο ινγίνπ θαη παλεπηζηεκηαθνχ Οξζφδνμνπ Μεηξνπνιίηε 

Γηνθιείαο θ. Καιιίζηνπ (Ware, 2008).  

 

Δπηπιένλ νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα αλεχξνπλ ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο ή ηζηνιφγηα 

πνπ ζα ηνπο έδηλαλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ππφ κειέηε αγηάζκαηα. 

Βξέζεθε εηδηθφ ηζηνιφγην κε ηίηιν «ΑΓΗΑΜΑΣΑ, Ηζηνιφγην γηα ηα Αγηάζκαηα ζηελ 

Διιάδα» (http://agiasmata.blogspot.gr/) κε αθηέξσκα ζην Αγίαζκα ηνπ Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ Κνδάλεο. Δπηπιένλ έγηλε έξεπλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ (www.ec-patr.org), ζηελ αληίζηνηρε «Φσο Φαλάξηνλ» πνπ θαηαγξάθεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη νκηιίεο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε θ. θ. Βαξζνινκαίνπ 

(http://fanarion.blogspot.gr/), αιιά θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πξαθηνξείσλ κε 

εθθιεζηαζηηθέο εηδήζεηο γηα νκηιίεο ζρεηηθέο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ (www.romfea.gr θαη www.amen.gr). 
 

Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε κηθξέο νκάδεο πνπ επέιεμαλ νη ίδηνη (2 – 3 άηνκα) 

αλάινγα θαη κε ηηο δηακνξθσκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Έηζη επηιέρηεθαλ ζέκαηα 

απφ ηνπο ίδηνπο κεηά απφ ζπδήηεζε ηφζν γηα αγηάζκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ηνπηθή ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο φζν θαη κε άιια ηεο νηθνπκεληθήο Ρσκηνζχλεο.  

 

http://www.lib.auth.gr/
http://www.nlg.gr/
http://anemi.lib.uoc.gr/
http://agiasmata.blogspot.gr/
http://www.ec-patr.org/
http://fanarion.blogspot.gr/
http://www.romfea.gr/
http://www.amen.gr/
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Υαξαθηεξηζηηθά εμεηάζηεθαλ θαη θαηαγξάθηεθαλ ηα αθφινπζα ζέκαηα, ηα νπνία 

θαη ζπκπεξηειήθζεζαλ ζε εληαίν ζψκα (corpus) πνπ κνηξάζηεθε ζε επίζεκνπο 

πξνζθεθιεκέλνπο ηεο ηειηθήο εθδήισζεο παξνπζίαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ρνιείνπ, ελψ αληίηππφ ηνπ θαηαρσξήζεθε θαη ζηε ζρνιηθή 

βηβιηνζήθε:  

Α. Αξραηνειιεληθή Μπζνινγία: Ηακαηηθά ινπηξά ζηελ αξραηφηεηα (Αζθιεπηεία),  

Β. Τδάηηλα Θαχκαηα ζηελ Παιαηά θαη ηελ Καηλή Γηαζήθε,  

Γ. Αγηάζκαηα ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Νεαπφιεσο:  

α. Αγίαο Αλαζηαζίαο Φαξκαθνιχηξηαο Ηεξνχ Νανχ Αγίσλ Θενδψξσλ θαη Αγίαο 

Αλαζηαζίαο πθεψλ, β. Σηκίνπ Πξνδξφκνπ Δπθαξπίαο, γ. Αγίαο Παξαζθεπήο 

Ξεξνθξήλεο, δ. Αγίαο Παξαζθεπήο Νενρσξνχδαο Θεζζαινλίθεο,  

Γ. Αγηάζκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο: α. θξχπηεο Αγίνπ Γεκεηξίνπ, β. Σηκίνπ 

Πξνδξφκνπ θάησ απφ ηελ Αγία νθία, γ. Αγίαο Θενδψξαο, δ. Λανδεγήηξηαο,  

Δ. Αγηάζκαηα αλά ηελ Διιάδα (ελδεηθηηθέο αλαθνξέο): α. Αγία Παξαζθεπή Σεκπψλ, 

β. Παλαγίαο Σξππεηήο (Αηγίνπ), γ. Παλαγίαο Δηθνζηθνίληζζαο (Γξάκαο),  

Σ. Αγηάζκαηα ηνπ Αγίνπ Όξνπο:  α. Μνλήο Μεγίζηεο Λαχξαο, β. Πνξηατηηζζαο ζηε 

Μνλή Ηβήξσλ, γ. Μνλήο Γνρεηαξίνπ, δ. Μνλήο Υηιαλδαξίνπ, ε. Μνλήο Φηινζένπ, ζη. 

θήηεο Κνπηινπκνπζίνπ Αγίνπ Παληειεήκνλνο,  

Ε. Αγηάζκαηα ηεο Ρσκηνζχλεο: 1. Κσλζηαληηλνχπνιεο: α. Μπαινπθιή, β.Παλαγίαο 

ησλ Βιαρεξλψλ, 2. Αγίσλ Σφπσλ: α. Αγίνπ άββα Ζγηαζκέλνπ, β. θξέαηνο ηνπ 

Ηαθψβ θαη Αγίαο Φσηεηλήο ηεο ακαξείηηδνο (πράξ-Νεάπνιε), 3. Κχπξνπ: Αγίνπ 

Λαδάξνπ Λάξλαθαο. 

 

Θα κπνξνχζαλ αθφκε λα γίλνπλ αλαθνξέο ζε αγηάζκαηα άιισλ πεξηφδσλ ηεο 

Οξζνδνμίαο, φπσο ζην Αγίαζκα ηνπ λανχ ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι ζηα Γέξκηα ηεο 

Μ. Αζίαο ζηα βπδαληηλά ρξφληα (Κνπθηάξεο, 1989:40-42) ή ηε ζχλδεζε Αγηαζκάησλ 

ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο αθηεξσκέλσλ ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ κε ιανγξαθηθά 

δξψκελα (Παπαζαλάζε – Μνπζηνπνχινπ Καιιηφπε, 1979: 64-66). Δπηπιένλ ζα 

κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ζπγθξηηηθά ε ηζηνξία ηεο πδξνζεξαπείαο ζηελ αξραηφηεηα, ην 

κεζαίσλα θαη ηνπο χζηεξνπο ρξφλνπο ζηε Γχζε (Marks, 2001:205-230) ή νη αξρέο 

ηεο πδξν-ιαηξείαο κε ηα πεγάδηα (Hope, 2003, Varner, 2009) ζηνλ αξραίν θφζκν, ηνλ 

Υξηζηηαληζκφ, ην Μεζαίσλα (Rattue, 2001: 33-44, 63-88, 101-111) θαη ηνλ 

Πξνηεζηαληηζκφ ηεο Γχζεο (Johansen, 1997, Walsham, 1999). Όκσο ν πεξηνξηζκφο 

ηνπ ζέκαηνο ζηα αγηάζκαηα ηεο Οξζνδνμίαο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ γηα ηε 

ζπλεμέηαζε δελ επέηξεςαλ απηή ηελ πξνέθηαζε.  

 

ΔΠΙΚΔΦΔΙ - ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΙ 
Ζ επίζθεςε ζηα αγηάζκαηα ηεο πφιεο έγηλε θαηά βάζε ζχκθσλα κε ην 

δηαρσξηζκφ ζηηο νκάδεο. Δπηδηψρζεθε ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθεκεξίνπο ή ηνπο 

λεσθφξνπο ησλ Ηεξψλ Μεηξνπφιεσλ Νεαπφιεσο θαη Θεζζαινλίθεο, νχησο ψζηε λα 

ζπιιερηνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αγηάζκαηα. Οη ζπλαληήζεηο 

γίλνληαλ επί ην πιείζηνλ κεηά ηελ αθνινπζία ηνπ εζπεξηλνχ θαη ζπλήζσο χζηεξα απφ 

ηειεθσληθή ζπλνκηιία. Ο καζεηήο απέθηεζε ηνηνπηνηξφπσο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ – ηζηνξηνδίθε – πεξηεγεηή - θσηνγξάθνπ. Δθηφο απφ ηηο ηδησηηθέο 

επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη θνηλή πεξηήγεζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζηα αγηάζκαηα ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ηεο αγίαο Θενδψξαο, ηνπ Σηκίνπ 

Πξνδξφκνπ θαη ηεο Παλαγίαο Λανδεγήηξηαο, ζηελ νπνία αξθεηνί εθ ησλ καζεηψλ 

επάλδξσλαλ ην δεμηφ ςαιηήξη θαηά ηελ Παξάθιεζε ηεο Παλαγίαο θάζε Παξαζθεπή 

απφγεπκα κεηά ηελ επγεληθή παξαρψξεζε ηνπ εθεκεξίνπ π. Βαξλάβα Γηάγθνπ. 

 

http://visaltis.blogspot.com/2011/03/blog-post_28.html
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Charles+Hope%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+R.+Varner%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Rattue%22
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Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΣΔΥΝΗ ΚΑΙ Η ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ 
Ζ αλίρλεπζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ έγηλε είηε ζην Γηαδίθηπν, είηε ζηα 

κειεηψκελα βηβιία. Χζηφζν, νη καζεηέο θαηά ηελ απηνςία ηνπο ζηα αγηάζκαηα 

εμαζθήζεθαλ θαη ζηελ ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο βγάδνληαο νη ίδηνη θσηνγξαθίεο ησλ 

Αγηαζκάησλ είηε απνδερφκελνη αζκέλσο λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο ή αηνκηθέο 

θσηνγξαθίζεηο κε θφλην ην επηζθέςηκν Αγίαζκα. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε πεξίπησζε 

ηεο επηζπκίαο θαηά κφλαο θσηνγξάθηζεο φισλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην 

παζίγλσζην Αγίαζκα ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο Σεκπψλ.  

 

Οπηηθφ πιηθφ κπνξνχζαλ λα παξάζρνπλ θαη εηθφλεο αγηνγξαθεκέλεο ζε λανχο ηεο 

πφιεο, θπξίσο ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο Ακπεινθήπσλ θαη Λανδεγήηξηαο Θεζζαινλίθεο, 

φπνπ ππάξρνπλ αγηάζκαηα, κε παξαζηάζεηο ηεο Παλαγίαο σο Εσνδφρνπ Πεγήο. Σν 

ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο εηθφλαο ζηελ Οξζφδνμε ιαηξεία αλέιπζε ε ζπλάδειθνο θ. 

Σζηγθαξνπνχινπ θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ρνιείνπ ζην Βπδαληηλφ Μνπζείν ηεο 

Αζήλαο. Πιεξνθνξηαθά αλαθέξεηαη φηη ην Βπδαληηλφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο 

επαλέθδσζε ζε ζπιιεθηηθή έθδνζε ιηζνγξαθία ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο πνπ 

θηινηερλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1807.  

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
   Σν πξφγξακκα αλαδεηθλχεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο ηα Αγηάζκαηα πέξα θαη 

πάλσ απφ ηε ζξεζθεπηηθή, ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζή ηνπο έρνπλ ζρέζε κε 

έλα απφ ηα βαζηθφηεξα δσηηθά ζηνηρεία ηεο θχζεο, ην λεξφ. Γίλεη έκθαζε ζηελ 

επζχλε καο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φρη κφλν γηα βηνινγηθνχο, 

θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο ιφγνπο αιιά θαη γηα πνιηηηζκηθνχο, δεκηνπξγηθνχο θαη 

αλαπηπμηαθνχο. Πξάγκαηη δφζεθε κηα επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη κε 

ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ην πξφγξακκα ησλ Αγηαζκάησλ κειέηεζαλ ηε δεκηνπξγηθή 

ζπλάληεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε ζξεζθεία, ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

πγεία ςπρήο θαη ζψκαηνο. Έλησζαλ φηη κφλν κε ηελ δχκσζή καο κε ηε θχζε θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο θαηαλννχκε ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο ζηηο δσέο καο, 

επαλαπξνζδηνξίδνπκε ηηο επζχλεο καο θαη νξηνζεηνχκε ηε ζπκπεξηθνξά καο απέλαληί 

ηεο. Μφλν κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ καο θαη ηεο εζηθήο καο ζηάζεο απέλαληη 

ζηε θχζε πξνσζνχκε ηελ αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, νινθιεξσλφκαζηε σο 

πξνζσπηθφηεηεο θαη εμειηζζφκαζηε.  

    

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ (ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ) ΔΚΓΡΟΜΧΝ 
Σν πξφγξακκα αμηνπνίεζε θαη ηηο εθ ηνπ λφκνπ δπλαηέο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο. 

ηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Βπδαληηλή εηθφλα. Θεψξεζή ηεο σο 

κέζν έθθξαζεο πίζηεο θαη ζξεζθεπηηθήο ηέρλεο.» κε ππεχζπλε ηελ θ. Αζελά 

Σζηγθαξνπνχινπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζηεξσκέλε (ηελ ηξίηε Κπξηαθή ησλ 

Νεζηεηψλ) εηήζηα ζπλάληεζε ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιείσλ ηεο ρψξαο ζηε Ρηδάξεην 

Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία παξφληνο ηνπ Μαθαξηνηάηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ θαη 

πάζεο Διιάδνο θ. θ. Ηεξσλχκνπ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή πνπ νξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα κε ηξίην ζπλνδφ ηνλ γπκλαζηή θ. 

Πέηξν Σδνγάλε. Καηά ηελ ηξηήκεξε δηάξθεηά ηεο  ππήξμε ε δπλαηφηεηα ζηάζεο ζην 

Αγίαζκα ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο Σεκπψλ, φπνπ νη καζεηέο ζαχκαζαλ ηελ εληφο 

θπζηθνχ ζπειαίνπ αλάβιπζε αγηάζκαηνο ζε έλα πεξηβάιινλ απείξνπ θάιινπο.  

 

Ζ πνιπήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ηεο Γ΄ Λπθείνπ παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο 

θαη χζηεξα απφ πνιχ θφπν θαη πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ, είρε σο πξννξηζκφ ηνπο 

Αγίνπο Σφπνπο θαη ηα Ηεξνζφιπκα. Δθηφο ησλ άιισλ πξνζθπλεκάησλ επηζθέθηεθαλ 
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ηε Λαχξα ηνπ Αγίνπ άββα ηνπ Ζγηαζκέλνπ κέζα ζε έλα ηνπίν εξεκηθφ, φπνπ 

γεχηεθαλ ην Αγίαζκα, ην κφλν πφζηκν χδσξ ηεο Μνλήο απφ ηα ρξφληα ηνπ ηδξπηή ηεο 

αγίνπ. Χζηφζν ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο θαη νη αζρνιίεο ησλ κνλαρψλ δελ επέηξεςαλ 

λα ζαπκάζνπλ εθ ηνπ ζχλεγγπο ηνλ ρψξν αλάβιπζεο πνπ βξηζθφηαλ 100 πεξίπνπ 

ζθαιηά θάησ απφ ην θπξίσο επίπεδν ηνπ κνλαζηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Δίραλ φκσο 

ηελ επινγία λα επηζθεθηνχλ ηε Μνλή ηνπ θξέαηνο ηνπ Ηαθψβ θαη ηεο Αγίαο Φσηεηλήο ζηε 

πράξ (Νεάπνιε), φπνπ θαη έγηλε ν πεξίθεκνο ζενινγηθφο δηάινγνο ηεο ακαξείηηδνο κε ηνλ 

Υξηζηφ. ηελ επηζηξνθή καο κέζσ Κχπξνπ επηζθεπηφκελνη ηνλ Ηεξφ Ναφ ηνπ Αγίνπ 

Λαδάξνπ, ηνπ ηεηξαεκέξνπ θίινπ ηνπ Υξηζηνχ θαη πξψηνπ επηζθφπνπ Λάξλαθαο, 

είδαλ πιεζίνλ ησλ αξραίσλ καξκάξηλσλ ιαξλάθσλ ζηνλ ππφγεην ρψξν ηε βξχζε κε 

ην αλαβιχδνλ Αγίαζκα.  

 

Σελ εθδξνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αγηάζκαηα ηεο Οξζνδνμίαο» ζθνπεχακε λα ηελ 

πινπνηήζνπκε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, γηα λα επηζθεθηνχκε ηνλ Παλαγηφηαην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε θ. θ. Βαξζνινκαίν θαη λα πξνζθπλήζνπκε ηα αγηάζκαηα ησλ 

Μνλψλ Εσνδφρνπ Πεγήο Μπαινπθιή θαη Βιαρέξλαο. Χζηφζν, ε νηθνλνκηθή θξίζε 

δελ επέηξεςε ηνπο καζεηέο καο λα ηελ πινπνηήζνπλ, πφζν κάιινλ φηαλ νη 

πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ ζπκκεηείραλ ήδε ζηελ πξνεγεζείζα πνιπήκεξε εθδξνκή ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ.  

 

Αμηνπνηήζεθαλ θαη νη ηδησηηθέο πξνζθπλεκαηηθέο εθδξνκέο. Μαζεηήο ηεο Β΄ 

Λπθείνπ κε ζπρλέο επηζθέςεηο ζην Άγηνλ Όξνο αλέιαβε ηελ πξνζέγγηζε Αγηαζκάησλ 

πνπ αλαβιχδνπλ ζην Πεξηβφιη ηεο Παλαγίαο. Ζ επκελήο ζπγθπξία ήηαλ φηη πνιινί εθ 

ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ, φηαλ θνηηνχζαλ ζην Δθθιεζηαζηηθφ Λχθεην ηνπ Κηιθίο 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009, ζπκκεηείραλ ζε αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή 

άιινπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο κε ππεχζπλν ηνλ ίδην εθπαηδεπηηθφ ζην Άγηνλ 

Όξνο, φπνπ είραλ ηελ ηχρε λα επηζθεθηνχλ θαη λα ζαπκάζνπλ εθ ηνπ ζχλεγγπο θαηά 

ηε δηακνλή ηνπο ζηελ Ηεξά Μνλή Ηβήξσλ ην Αγίαζκα ηεο Παλαγίαο ηεο Πνξηατηηζζαο 

πνπ θείηαη «παξά ζηλ’ αιόο». 

 

ΓΗΜΟΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
Σν πξφγξακκα παξνπζηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο ηειηθήο κεγάιεο εθδήισζεο 

παξνπζίαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ Λπθείνπ κε 

ηίηιν «Ζ Οξζφδνμε Παξάδνζε ζην ρηεο θαη ην ζήκεξα» ζην Γεκνηηθφ 

Κηλεκαηνζέαηξν «Αιέμεο Μηλσηήο» ζηνπο Ακπειφθεπνπο ηελ Σξίηε 7 Ηνπλίνπ 2011 

(θαη ψξα έλαξμεο 19.30). Ζ εθδήισζε ηεινχζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ εβαζκηνηάηνπ 

Μεηξνπνιίηνπ Νεαπφιεσο θαη ηαπξνππφιεσο θ. θ. Βαξλάβα θαη ηελ ηίκεζαλ 

κεηαμχ άιισλ ν δήκαξρνο Ακπεινθήπσλ, ε αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνχ, ν Γηεπζπληήο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θ. Παχινο Μαηδηάξεο θαη νη 

ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα επηιέρηεθε απφ ηνλ ππεχζπλν λα παξνπζηάζνπλ 

ηξεηο καζεηέο πνπ ζα αληηπξνζψπεπαλ ηξεηο αληίζηνηρεο νκάδεο: έλαο νκφδνμνο 

αιινδαπφο απφ ηε εξβία, έλαο νκνγελήο Ρσκηφο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη 

έλαο γεγελήο θιεξηθφο. Αληί άιιεο παξνπζίαζεο πξνθξίζεθαλ δχν ινγνηερληθά 

θείκελα: απνζπάζκαηα απφ ηα δχν θεθάιαηα «Ζ Δζσθαζηξηλή ηεο Πόιεο, Ζ 

Βιαρεξλίηηζζα» θαη «Ζ Δμσθαζηξηλή ηεο Πόιεο. Ζ Μπαινπθιηώηηζζα» εθ ηνπ βηβιίνπ 

ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Πέξγεο Δπαγγέινπ (Γαιάλεο, 1997), φπνπ πεξηγξάθεηαη γιαθπξά 

ε δψζα Ρσκηνζχλε θαη ν αγψλαο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε θ. θ. Βαξζνινκαίνπ 

ζηηο επάιμεηο ηεο Πφιεο. Έθπιεμε απνηέιεζε εξγαζία καζεηή θιεξηθνχ πνπ αγγίδεη 
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ηα φξηα ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη πξνθξίζεθε σο εηζαγσγή ησλ αθξναηψλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ζθεπηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο
1
. Παξάιιεια κε ηε ζπγθηλεηηθή 

αλάγλσζε ησλ ηξηψλ καζεηψλ πξνβιήζεθε ζε κεγάιε νζφλε παξνπζίαζε 

(powerpoint) κε θείκελα πνπ πεξηέγξαθαλ φια ηα βήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

καζεηψλ θαη θσηνγξαθίεο ησλ Αγηαζκάησλ πνπ επηζθέθηεθαλ. Χο «κνπζηθφ ραιί» 

ηεο παξνπζίαζεο δε ζα κπνξνχζε λα είλαη άιιν απφ ηα νξρεζηξηθά θνκκάηηα ηεο 

Δπαλζίαο Ρεκπνχηδηθα ζηελ ηαηλία «Πνιίηηθε Κνπδίλα» ηνπ Σάζνπ Μπνπικέηε 

(παξαγσγήο 2003). Σεο παξνπζίαζεο πξνεγήζεθε ην παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη «αλ ηα 

κάξκαξα ηεο Πφιεο», εξκελεπκέλν απφ ρνξσδία, ελψ θαηαθιείδα ηεο απνηέιεζε 

βπδαληηλφο ρνξφο καζεηψλ πνπ έςαιε ην Απνιπηίθην ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο κε 

ρνξάξρε ην κνπζηθφ ηνπ ρνιείνπ θ. Υξήζην Υαιθηά. Αγγιηθή εθεκεξίδα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα κε αθηέξσκα ζην Μπαινπθιή πνπ αληρλεχζεθε ζην Γηαδίθηπν, παξαγγέιζεθε, 

θσηνηππήζεθε θαη δηακνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο πξνζεξρφκελνπο ζηελ 

εθδήισζε καδί κε ηξίπηπρν θπιιάδην πνπ πεξηέγξαθε ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εηο αλάκλεζε ηεο πνιχκελεο πξνζπάζεηαο. 

 

ΓΤΚΟΛΙΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ- ΠΡΟΣΑΔΙ 
Καηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαπηζηψζεθαλ νη αθφινπζεο 

δπζθνιίεο: α) Ζ θνχξαζε ησλ καζεηψλ ζηε ζπλάληεζε κεηά ην σξνιφγην 

πξφγξακκα, β) νη απνζηάζεηο παηδηψλ πνπ ε δηεχζπλζε δηακνλήο ηνπο ήηαλ καθξηά 

απφ ηε ρνιηθή Μνλάδα θαη ηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ θαη επίζθεςεο εληφο ηνπ 

ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, γ) νηθνλνκηθέο πνπ απέηξεςαλ ηελ πινπνίεζε 

θαζ’ εαπηνχ πεξηβαιινληηθήο εθδξνκήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα ηα αγηάζκαηα 

ησλ Ηεξψλ Μνλψλ ηεο Βιαρέξλαο θαη Μπαινπθιή. Χο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ πξνηείλεηαη α) ε επηρνξήγεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ 

εθδξνκψλ θαη εη δπλαηφλ ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία πνπ θάλνπλ παξεκθεξή 

πξνγξάκκαηα, νχησο ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ, θαη β) 

ε ζπκθσλία ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ην ζχιινγν 

Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ πξφηαζε θαιχηεξσλ εθπησηηθψλ 

ηηκψλ ζε καζεηέο, νχησο ψζηε λα κελ πέζνπλ  ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο.  

                                                             

1 «Όια αλεμαηξέησο ηα αγηάζκαηα ηεο θίιεο Οξζνδνμίαο, ηνπ έκθηινπ Φξηζηηαληζκνύ, κνηάδνπλε κε ηα 

δηάζπαξηα ίρλε ηνπ Αγίνπ Θενύ κέζα ζηελ πνιύπαζε θνηλσλία ησλ επόιηζζσλ αλζξώπσλ. Ίρλε 

αηζζαληηθήο ράξηηνο πνπ ζθνπό έρεη λα δηαθνλήζεη ηελ αδπλακία ηεο θύζεο καο. Να ηξνθνδνηήζεη ηελ 

αλαηκηθή πίζηε καο. Υπάξρνπλ θαη ζα ππάξρνπλ αθξηβώο, γηα λα εληζρύνπλ θαη λα ηνλώλνπλ ηελ 
ηαιαίπσξε ςπρή καο. Αγηάζκαηα ήζπρα, εμόξηζηα, απόκαθξα, ηαπεηλά, αθξηβνζώξεηα, θξπκκέλα, 

πεξίβιεπηα, επηβιεηηθά, ιηηά, ζαιπσξηθά, απιά θαη απόθνζκα. Σηελ αλεκόδαξηε ύπαηζξν, ζε αλεπίβαηεο 

βνπλνθνξθέο, ζε ειηάικπξα λεζηά, ζε νιηγάλζξσπεο θώκεηο, ζε πνιύβνπεο πόιεηο, ζε ραξάδξεο 

βαζίζθηεο, ζε θέληξα αζηηθά, ζε εξήκνπο αλνίθηζηνπο, αγηάζκαηα θαη πξνζθπλήκαηα πνπ δξνζίδνπλ ηελ 

άληθκε δσή καο κε ξηπέο ραξάο θαη επθξνζύλεο. Δπθξνζύλεο πνπ έξρεηαη γηα λα ππνκλήζεη ζην 

θνπξαζκέλν καο πλεύκα ηελ ηεξπλόηεηα ηνπ ρακέλνπ ή ιεζκνλεκέλνπ Παξαδείζνπ. Τηο μεζσξηαζκέλεο 

από ηε δσή ηεο αζεΐαο θαη ηεο ζάξθαο, ζετθέο θαηαβνιέο ηεο ύπαξμήο καο!...Ζ ράξηο ησλ θίισλ 

πξνζθπλεκάησλ έξρεηαη ζαλ κηα επγεληθή πξόζθιεζε, ζαλ έλα έλζηνιν θέιεπζκα, ζαλ έλα εγθάξδην 

ελαγθαιηζκό, ζαλ κηα θαιιηθέιαδε πξόηαζε ζ’ εκάο, γηα καο. Γηα λα πάςεη ν «πγξόο» θαη 

«δηαιειπκέλνο» βίνο ηνπ ζπγρπζκέλνπ θαη αθώηηζηνπ αλζξώπνπ, λα είλαη επηπιένλ θαη έλαο βίνο 

κνλόηνλνο, άραξηο, άηνλνο, αγέιαζηνο, θαη θαηαγέιαζηνο. Έλαο θπξηνιεθηηθά, θαηά ηνλ Ηεξό 

Φξπζόζηνκν, «βίνο αλεόξηαζηνο». Γηα λα πάςεη, επηηέινπο, απηή ε ηόζν ζύληνκε δσή καο, λα είλαη κηα 
δσή πιεθηηθή, αβίσηε, ζθιεξή, θπληθή, δειαδή έλαο «βίνο απαλδόθεπηνο». Σηα νξζόδνμα Αγηάζκαηα, ε 

πξνζεπρή βξίζθεη ή επαλεπξίζθεη ηα θηεξά ηεο. Τν ζζέλνο ηεο. Τελ βεβαηόηεηα θαη ηελ αθαηαηζρύλε ηεο 

ειπίδαο. Δθείλε ηε θηιόζεε πίζηε ηελ έλζεξκε, ηελ εγθάξδηα, ηελ απζόξκεηε, ηελ ηαπεηλή. Τα πάληα 

εγγίδνπλ ην πεξηπόζεην ζαύκα. Τν ζαύκα πνπ ηόζν ρξεηάδεηαη θαη επηπνζεί ε ςπρή, γηα λα αηζζαλζεί 

κέζα από ηα δηςαιέα έγθαηα ηνπ είλαη, ηε δσή θαη ηελ πιεξόηεηά ηεο. Τν Παξαδείζην θσο, ηελ εηξήλε 

θαη ηνλ αγηαζκό. Γειαδή, ηνλ Σσηήξα Φξηζηό!» (Μαζεηήο Β΄ Λπθείνπ, θιεξηθόο). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
Ζ Θεζζαινλίθε παξά ηνπο θαηαθηεηέο πνπ πέξαζαλ αλά ηνπο αηψλεο, παξά ηελ 

θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ 1917 πνπ απνηέθξσζε ην κεγάιν κέξνο ηεο πφιεο 

επέηπρε λα αληέμεη ηνπιάρηζηνλ ελψπηνλ ηεο άλαξρεο δφκεζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη 

λα ζεβαζηεί ηα αγηάζκαηα σο κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο ηαπηφηεηαο. Δλ αληηζέζεη 

ζηε γείηνλα ρψξα ζηε Βαζηιεχνπζα απαξηζκνχληαη ρακέλα αγηάζκαηα, ζχκαηα ηεο 

άλαξρεο δφκεζεο θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Πφιεο: αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ε 

νηθνδφκεζε ηξάπεδαο πάλσ ζην ηζηνξηθφ Αγίαζκα ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο 

Κνληνζθαιίνπ, ε θαηαζηξνθή ηνπ αγίνπ Νηθήηα γηα ηε δηεχξπλζε ιεσθφξνπ ή άιινπ 

γηα ηελ θαηαζθεπή πξψηεο κεγάιεο γέθπξαο (Υηδίξνγινπ 2002, ζ. 160-161). Σν 

γεγνλφο ηεο επηβίσζεο ησλ Αγηαζκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε νθείιεηαη ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπο σο αλαπφζπαζησλ ηκεκάησλ λαψλ ή λαΐζθσλ, ζηε κέξηκλα ησλ νηθείσλ 

Μεηξνπφιεσλ θαη ζην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα αγηάζκαηα κε πεξηζζή επιάβεηα θαη πίζηε. Ζ ζπλέρηζε χπαξμήο 

ηνπο δεκηνπξγεί ειπίδεο γηα κηα βηψζηκε πφιε ζε έλα θαιχηεξν, ηζνξξνπεκέλν 

πεξηβάιινλ, θαη κάιηζηα ζε επνρή πνιχπιεπξεο θξίζεο.  
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