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ΠΡΟΓΡAMMA Π.Δ. 
 
 
          Σν ζρέδην πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γπκλαζίνπ 

- Σ. Λπθείνπ Μαηαξάγθαο, γηα ηελ ζρνι. ρξνληά 1992 - 93, πνπ ππνβιήζεθε γηα 

έγθξηζε ζηε Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Καξδίηζαο ζηηο 21/12/1992 είλαη ην 

αθόινπζν: 

 
 

 
Α.   ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ:   Γπκλάζην - Σ. Λπθείνπ Μαηαξάγθαο 

Σαρ. Γηεύζπλζε:   Μαηαξάγθα - Καξδίηζαο  (ηαρ. θψδηθαο 43300) 

Σειέθσλν:   0443 - 41018 

πλνιηθόο αξηζκόο εθπ/θώλ θαηά εηδηθόηεηα:   1 ΠΔ1,  5 ΠΔ2,  2 ΠΔ3,       
1 ΠΔ4,  1 ΠΔ5,  1 ΠΔ11. 

πλνιηθόο αξηζκόο καζεηώλ:   170  

Ολνκ/λπκν θαη εηδηθόηεηα Γ/ληή:   Βαζίιεο Βιάρνο   ΠΔ2   (Φηιφινγνο) 

Πόηε έγηλε ε ζρεηηθή παηδαγσγηθή ζπλεδξίαζε:   27/11/92 

Δάλ θαη πόηε ελεκεξώζεθε ζρεηηθά ν ύιινγνο Γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ:   
ελεκεξψζεθε ηελ Παξαζθεπή 11/12/92  

 
 
 

Β.   ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 
 

Ολνκ/λπκν εθπ/θώλ θαη εηδηθόηεηα:   εξαθείκ Μπίηζηνο  (Φπζηθφο)  θαη 
Γεκήηξεο Μπφκπνιεο  (Φηιφινγνο). 

 

Δπηκνξθσκέλνο ζηελ Π.Δ. (πνπ, πόηε, δηάξθεηα) ή ζρεηηθέο ζπνπδέο 

(θαη πνηεο):   a. Παξαθνινχζεζαλ εηζεγήζεηο ζε ζέκαηα Π.Δ. θαηά ηελ 
εηζαγσγηθή επηκφξθσζε (κε ην δηνξηζκφ).   b. Παξαθνινχζεζαλ πέξπζη 
(ζρνι. ρξνληά 1991-92) θαη θέηνο (ζρνι. ρξνληά 1992-93) εηζεγήζεηο απφ ηνλ 
ππεχζπλν Π.Δ. ηνπ Ν. Καξδίηζαο. 

 

πκκεηνρή ζε άιιν πξόγξακκα (ζην ίδην ή άιιν ζρνιείν ή ζεξηλό - 

πνπ, πόηε, ζέκα):   ην ίδην ζρνιείν ηελ πεξπζηλή ζρνι. ρξνληά 1991 - 92, 
κε γεληθφ ζέκα “Σα ρσξηά Μαηαξάγθα, Δξκήηζη, Πχξγνο Κηεξίνπ”.  

 

Ση δηδάζθνπλ θαη ζε πνηα ηάμε ή θαη ηκήκα:   Ο εξ. Μπίηζηνο δηδάζθεη 
Φπζηθή θαη Υεκεία (Β', Γ' γπκλαζίνπ θαη Α1', Α2', Β' ιπθείνπ), Γεσινγία (Α1', 
Α2' ιπθείνπ) θαη Βηνινγία (Β' ιπθείνπ).    
Ο Γεκ. Μπφκπνιεο δηδάζθεη Αξραία (Β' γπκλαζίνπ θαη Α1' ιπθείνπ), Έθζεζε 
(Α2', Γ' ιπθείνπ) θαη Φπρνινγία (Β' ιπθείνπ). 
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Γ.   ΜΑΘΖΣΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Σάμε Σκήκαηα ύλνιν 

καζεηώλ 

ύλνιν 

κεηαθηλνπκέλσλ 

εθηόο έδξαο ζρνιείνπ 

Α' ιπθείνπ 2 36 1 
Β' ιπθείνπ 1 19 3 

 

πλεξγαζία κε καζεηηθό ζπκβνύιην θαη καζεηηθέο θνηλόηεηεο (πνηα, 

πόηε θαη κε πνην ηξόπν):   πλεξγαζία κε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ 
ζρνιείνπ, θπξίσο ζην λα θάλνπλ γλσζηφ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ ην 
πξφγξακκά καο, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ πξνζέγγηζε καδί ηνπο θαη ηελ 
ζπιινγή ησλ απαξαηηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ αληηθεηκέλσλ. Γελ 
ππάξρεη ηδηαίηεξε ζπλεξγαζία κε καζεηηθφ ζπκβνχιην θαη καζεηηθέο 
θνηλφηεηεο. 
 
 
 
 

ΣΟ  ΘΔΜΑ  ΣΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ   

  

Γεκηνπξγία Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ ζηε Μαηαξάγθα. 
 
Παξάιιεια κε ην θύξην πξόγξακκα ζα αζρνιεζνύκε:    
a. κε εθηεηακέλε δελδξνθχηεπζε ηεο Μαηαξάγθαο (ζα ζπκκεηέρνπκε ζε 
πξφγξακκα ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο ζην νπνίν εληάρζεθε ε θνηλφηεηα)    

b. κε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ   
c. κε ηελ νηθνινγηθή γεσξγία (θπηνθάξκαθα). 
 
 
 

Γ.   ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Κξηηήξηα επηινγήο ζέκαηνο:   Καηά ηε ζπδήηεζε - αμηνιφγεζε ηνπ 
πεξπζηλνχ πξνγξάκκαηνο, ν Πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο καο πξφηεηλε ηε 
δεκηνπξγία Μνπζείνπ θαη επεηδή ήηαλ ζέκα πνπ ππήξρε ήδε ζαλ ζθέςε θαη 
θαηά θάπνην ηξφπν ζπλερίδεη ηε δηεξεχλεζε ησλ ιανγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
πεξηνρήο πνπ είρακε μεθηλήζεη, απνθαζίζακε λα απνηειέζεη ην βαζηθφ ζέκα 
ηνπ θεηηλνχ πξνγξάκκαηνο. 
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θνπνί: a. Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηνλ πινχην θαη ηελ πνηθηιία ηεο 
λενειιεληθήο παξάδνζεο θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηεο, ψζηε λα 
ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζή ηεο θαη ζηε δεκηνπξγηθή αλαπαξαγσγή ηεο.   
b. Να απνθηήζνπλ πεπνίζεζε γηα ηε δεκηνπξγηθή δχλακε θαη δσηηθφηεηα 
ηνπ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη λα αλαπηχμνπλ ζπλεηδεηά ηηο δπλάκεηο ηνπο 
γηα πξνζσπηθή θαη έζληθή πξφνδν. 
c. Να ζπλδέζνπλ ην παξειζφλ κε ην παξφλ θαη λα ζπκβάιινπλ έηζη νη 
ίδηνη βαζηζκέλνη ζηελ ηζηνξηθή ιατθή θιεξνλνκηά καο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 
αχξην. 
 

ηόρνη: a. Αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ 
παιαηνηέξσλ επνρψλ (κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πεξαζκέλσλ 
γελεψλ: αγξνηηθή νηθνλνκία, νηθηαθή νηθνλνκία, ηερληθή, ηέρλε, έζηκα). 
b. Αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπγρσξηαλνχο, αληαιιαγή 
ελδηαθεξφλησλ θαη εκπεηξηψλ, πξαγκάησζε θνηλψλ επηδηψμεσλ. 
c. Πξνζθνξά ζηε δσή ηνπ ρσξηνχ θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο. 
 

Μέζνδνη: a. πδήηεζε ζηελ αίζνπζα γηα πξνγξακκαηηζκφ πεξαηηέξσ 
ελεξγεηψλ. 
b. Υσξηζκφο θαηά νκάδεο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε εξγαζία - επηζθέςεηο 
ζε ζπίηηα θαηνίθσλ. 
c. πλαληήζεηο κε ηνπηθνχο θνξείο γηα αιιεινελεκέξσζε, αλάιεςε 
θνηλψλ πξνζπαζεηψλ. 
d. Φσηνγξάθεζε αληηθεηκέλσλ, θαηαγξαθή ρξήζεο, ραξαθηεξηζηηθά, 
ηδηφηεηεο. 
 

Φάζεηο εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο:  a. πδήηεζε γηα επηινγή 
ζέκαηνο. 
b. Γεκηνπξγία νκάδσλ θαη αλαδήηεζε ζηνηρείσλ. 

c. Δλεκέξσζε θαηνίθσλ θαη επηζθέςεηο γηα ζπιινγή ζηνηρείσλ. 
d. πδεηήζεηο κε αξκφδηνπο θνξείο θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ. 
e. Σειηθή έθζεζε ζπιιεγέλησλ ζηνηρείσλ. 
 

Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ πνιπεπηζηεκνληθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ή 

θαη ζηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (κε πνην ηξόπν, 

πνηεο ελόηεηεο ή θεθάιαηα):   Γλψζεηο πνιιψλ καζεκάησλ βνεζνχλ 
κεξηθά, ρσξίο φκσο θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ή ελφηεηεο λα 
ραξαθηεξίδνληαη σο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
 

Αμηνιόγεζε (a. Αληηθείκελν,  b. Γηαδηθαζία): a. Αλ επηηεχρζεθαλ νη 
ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο.  b. πδήηεζε θαηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε επίπεδν ζρνιείνπ θπξίσο. 
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Δ.   ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΦΟΡΔΗ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΟΜΑΓΔ - ΠΡΟΧΠΑ 

 

Φνξέαο, θνηλσληθή νκάδα, πξόζσπν: a.    Κνηλφηεηα Μαηαξάγθαο,    
b. Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Μαηαξάγθαο,   c. Γεσξγηθφο Πηζησηηθφο 
πλεηαηξηζκφο Μαηαξάγθαο,   d. ΑΝ.ΚΑ. Α.Δ.,   e. χιινγνο Γνλέσλ - 
Κεδεκφλσλ Γπκλαζίνπ Μαηαξάγθαο,   f. Κάηνηθνη Μαηαξάγθαο. 
 

Αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο:   a. Ζ Κνηλφηεηα αλαιακβάλεη ηε δηακφξθσζε 
ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ Μνπζείνπ θαη ηα έμνδα ηεο δελδξνθχηεπζεο. 
b. Ο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο, ν Γεσξγηθφο Πηζησηηθφο πλεηαηξηζκφο θαη ε 
ΑΝΚΑ δίλνπλ ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ νηθνινγηθή 
γεσξγία.    
c. Ο χιινγνο Γνλέσλ - Κεδεκφλσλ θαη νη θάηνηθνη ζπκπαξίζηαληαη θαη 
δίλνπλ αληηθείκελα θαη φηη άιια ζηνηρεία γλσξίδνπλ. 
 

Γηάξθεηα:   Οη ζπλεξγαζίεο δηαξθνχλ φζν θαη ην πξφγξακκα. 
 
 
 

Σ.   ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΚΟΣΟ 

 

Αγνξά πιηθώλ (είδνο, πνζόηεηα, θόζηνο):   a. Πέληε (5) θσηνγξαθηθά θίικ 
[7.000 δξρ]   b. Δκθάληζε ησλ θίικ [23.000 δξρ]   c. Γχν (2) βηληενηαηλίεο 
[3.000 δξρ]   d. Έλα (1) παθέην θχιια Α4 [700 δξρ]   e. Έλα (1) παθέην 
θφιιεο αλαθνξάο [1.000 δξρ]. 
 

Μεηαθηλήζεηο (πόζεο θαη πνπ, θόζηνο):   a. Δπίζθεςε ζην Μνπζείν 

Φπζηθήο Ηζηνξίαο (Αζήλα) [100.000 δξρ]   b. Δπίζθεςε ζηα δηπιηζηήξηα 
χδαηνο ηεο ΓΔΤΑΚ [50.000 δξρ]. 
 

Δθδόζεηο (κε πνηα κνξθή, θόζηνο):   a. Λεχθσκα γηα ην Μνπζείν 
(θσηνγξαθίεο - ζηνηρεία ζρεηηθά) [75.000 δξρ].   b. Μηθξφ βηβιίν γηα 
νηθνινγηθή γεσξγία θαη ζπληαγέο (θσηνηππίεο) [15.000 δξρ]. 
 

πλνιηθό πνζό:   274.700 δξρ. 
 
 
 

Ε.   ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (Πξνβιεπόκελε εμέιημε κε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαηά εβδνκάδα) 

 

Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο:   20 εβδνκάδεο. 



 

 
9 

 
1ε (29/11/92): πδήηεζε - αλαδήηεζε πξνγξάκκαηνο - πξψηα ζρέδηα. 
2ε (6/12/92): Καζνξηζκφο νκάδσλ εξγαζίαο - αλαθνηλψζεηο ζηνπο θαηνίθνπο 
γηα θνηλνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
3ε έσο θαη 12ε (απφ 13/12/92 έσο 28/2/93): πιινγή γεσξγηθψλ εξγαιείσλ, 
αληηθεηκέλσλ δηαθφζκεζεο - εμνπιηζκνχ ζπηηηψλ, νηθηαθψλ ζθεπψλ 
λνηθνθπξηνχ, αηνκηθψλ εηδψλ (ζηνιηζκφο - ελδπκαζία), εμνπιηζκνχ δψσλ 
βνεζεηηθψλ γηα αγξνηηθέο εξγαζίεο. 
13ε (7/3/93): Φσηνγξάθεζε θαη βηληενζθφπεζε ζπιιεγέλησλ αληηθεηκέλσλ. 
14ε (14/3/93): Καηαγξαθή ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηα ζπιιεγέληα αληηθείκελα. 
15ε έσο θαη 18ε (21/3/93 έσο ../4/93): πγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή 
παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ θαη ζηνηρείσλ γηα νηθνινγηθή γεσξγία. 
19ε (../5/93): Γεκηνπξγία ιεπθψκαηνο γηα ην Μνπζείν. 
20ε (../5/93): Γεκηνπξγία βηβιίνπ γηα νηθνινγηθή γεσξγία θαη ζπληαγέο. 
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ΤΛΛΟΓΖ  ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΗΚΧΝ  ΛΔΞΔΧΝ 
 

 

 

Α 
αγάιηα - αγάιηα = ζηγά - ζηγά [επίξξεκα] 

αγάλεο (νη) = ην καχξν ρξψκα πνπ αθήλνπλ ηα 
θάξβνπλα 

Αε Αληξηάο (ν) = Γεθέκβξηνο 

Αε Γεκήηξεο (ν) = Οθηψβξηνο 

αιάξγα [ηηαι.] = καθξηά [επίξξεκα] 

αιαθηάηεο (ν) = είδνο θηδηνχ 

αιηά [αιί] = επηθψλεκα ζιίςεο 

αιηλάηζα (ε) = ηζνπβάιη γηα ην βακβάθη 

Αινπλάξεο (ν) = Ηνχιηνο 

ακπνπξηά (ε) = εμψπνξηα 

αλαγθηαζκέλνο (ν) = θηιάζζελνο 

αλαθνιώλνκαη = ζεθψλσ ηε θνχζηα κνπ 

“αλακκέλνο” (ν) = αδχλαηνο θαη σρξνθίηξηλνο 

αλακπνπκπνύια (ε) = αλαζηάησζε 

αληάξα (ε) = νκίριε 

αληδηάθ = εληάμεη, αθξηβψο 

αληίο ινΐο = πνιιψλ εηδψλ 

αληξαιίδνκαη = δαιίδνκαη 

άπαμ [επίξξ., αξρ.] = αλ 

απέιαζε = γξήγνξα 

απόπαηνο [αξρ.] = ινπηξφ, απνρσξεηήξην 

αξάκνο ! ! ! = [επηθψλεκα] Πσ ! Πσ ! 

αξακπάο (ν) [ηνπξθ.] = παιηφ θάξν κε δχν ξφδεο ζπκπαγείο 
μχιηλεο 

αξγάδσ = ηεληψλσ, αλαδεχσ, δπκψλσ 

αξηβάλη = γξήγνξα 

αξιό (ην) = ραδφ 

αξκέγγηα (ηα) = θπηά πνπ κπξίδνπλ άζρεκα θαη κνηάδνπλ 
κε ρακνκήιη 

αξνύπσηνο (ν) = αρφξηαγνο 

αξράλσ = θξπψλσ 

αζηόξηα (ηα) [ζηφξηα] = θνπξηίλεο 

αηζίγγαλνο (ν) = αδχλαηνο 
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Β 
βαγθαξηζκέλνο (ν) = απφηνκνο ζηνπο ηξφπνπο, λεπξηθφο 

βαθνύθη (ην) [ηνπξθ.] = εθθιεζάθη 

βάιη (ην) = βνπβάιη 

βαιόκζθνπ (ην) = ζπλδπαζκφο βνπβαιηνχ θαη κνζραξηνχ 

βαξώ ηα παπνύηζηα  = βάθσ ηα παπνχηζηα 

βαηηόλα (ε) = κέξνο κε βάηα θαη κεγάια αγξηφρνξηα 

βειέληδα (ε) [ηνπξθ.] = βαξηά πθαληή θνπβέξηα 

βέκπειε (ε)    = ηιαξά 

βδάλσ [βπδάλσ] = ζειάδσ 

βηξγηάλη = νξζάλνηρηα 

βηηζηλόξνο (ν)  
[βίηζα, ζιαβ.] 

= απηφο πνπ ρηππηέηαη απφ βίηζα 

βιάκεο (ν) [αιβαλ.] = θίινο 

βνιά (ε) = θφξα 

βνύδηα (ηα) = κεγάιν θπηφ κε θαξδηά θχιια πνπ 
κπξίδνπλ άζρεκα 

βνπιάσ = ρσξάσ 

βνύιηαξαο (ν) = αγξηφρνξην 

βνύξη = θηχπα 

βνύξινο (ν) = αςχζπκνο     [κεηαθνξηθά:   βνπξιάεξαο 
= πνιχ δπλαηφο αέξαο] 

 

Γ 
γαιαηζίδα (ε) = αγξηφρνξην [είδνο θπηνχ κε γαιαηέλην 

ρπκφ] 

γαιίθη (ην) = θνθίλη 

γαιόγθαδν (ην) = δνρείν γηα ην γάια 

γάζηξα (ε) = είδνο θνχξλνπ 

γαηζηνύιηα (ηα) = γαηάθηα 

γεξνιαδάο (ν) = ηζηγθνχλεο 

γηαθνύ (ην) = αινηθή γηα ηα θαηάγκαηα ρεξηψλ - πνδηψλ 

γηαηάθη (ην) [ηνπξθ.] = παξάπεγκα, θαηάιπκκα, ζηξψκκα 

γίλεηαη ηζηνπξβάο = γίλεηαη ρακφο 

γηνπξνπζηάσ = νξκάσ [γηνπξφπζη (ηνπξθ.) = έθνδνο] 

γθαβάλαο (ν) = ηπθιφο 

γθαβόο (ν) [ξνπκαλ.] = ηπθιφο 

γθαγθάληα (ηα) = αγθαζσηφο ζάκλνο 

γθαδνληελεθνύιη (ην) = κηθξφ ηζίγθηλν δνρείν 

γθαΐιη (ην) = ραδφ 

γθακπιάξνπ (ε) = ςειή θαη δσεξή γπλαίθα 

γθαξιίηζηαζα = δίςαζα  

γθαζηξώλνκαη = κέλσ έγθπνο 
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γθίιαιαο (ν) = γεσξγηθφ εξγαιείν 

γθηνύκη (ην) [ηνπξθ.] = δνρείν γηα λεξφ  [κεηάιιηλν θαλάηη] 

γθιάβα (ε) [ζιαβ.] = κπαιφ, ρνληξνθέθαιν 

γθόξηδα (ηα) = άγξηα 

γθνξηζηά (ε) [αιβαλ.] = ε αγξηναριαδηά 

γθνύιηνο 

[γθνύιηθνο]  

= θαιαθξφο 

γθνπληήο (ν) = ραδφο 

γθνπξδνπθιηέκαη = θπιηέκαη θάησ 

γθνπξιό (ην) = κε κεγάια κάηηα 

γθνύζηα (ε) 
[ξνπκαλ.] 

= πξφινβνο ησλ πνπιηψλ 

γθξνπκπηάξεο (ν) = θακπνχξεο 

γιηέπσ = βιέπσ 

γνπκαξνζηαιόο (ν) = αθάζαξηνο, βξψκηθνο ρψξνο 

γνύηνο (ν) = αξζεληθφ πεξηζηέξη 

γνύηζη (ην) = παηδηθφ παηρλίδη 

γξαηδάλα (ε) = δνπγθξάλα 

γξνύκπαιν (ην) = καδεκέλνο άλζξσπνο 

γπαιί (ην) = πνηήξη 

 

Γ 
δελ ζ’ αξαδίδσ = δελ ζε ππνινγίδσ 

δελ θηνπξάεη = δελ θξαηάεη πνιχ, δελ έρεη κεγάιε 
δηάξθεηα 

δνπιηθό (ην) = ππεξέηξηα 

 

Δ 
έκεινο (ν) = ήξεκνο, ήζπρνο 

 

Ε 
δαβιαθσκέλν (ην) = αγαζηάξηθν, απνβιαθσκέλν, ειίζην 

δαβόο (ν) = ζηξαβφο 

δαγθαλάσ = θνπλάσ ξπζκηθά 

δαγθαλνύδη (ην) = φξγαλν κε ρνξδέο 

δαιίθα (ε) = θφξησκα ζηνλ ψκν [θνξηίν] 

δάληζεο (νη)  = λάδηα 

δαξδαβαηηθά [ηνπξθ.] = ιαραληθά 

δγώλσ [δπγψλσ] = πιεζηάδσ 

δειέο (ν) = πνπιφβεξ 

δεξβόο (ν) = αξηζηεξφο 

δηάκπεο (νη) = κεγάια βαηξάρηα 

δίθα (ε) = πάπηα 
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δηνύληαβν (ην) = άζρεκν 

διάπη (ην) = θνπλάβη [κηθξφ θαη επθίλεην δψν] 

δλήρνο (ν) = ζβέξθνο 

δνπκπάο (ν) [ηνπξθ.] = θνληφο 

δνπξιόο (ν) = ηξειφο 

δνύθηνο (ν) = θνχθηνο 

δπηνύγθνο (ν) = απηφο πνπ δελ παίξλεη απφ ιφγηα,  
ν μεξνθέθαινο 

 

Θ 
ζθνύιη (ην),   

[ζθνύια (ε)] 

= γεσξγηθφ εξγαιείν  [θνξηψλαλ άρπξν 
ζηα θάξα] 

ζιεθώλσ 
[ζειπθψλσ] 

= θνπκπψλσ 

Θξηζηήο (ν) = Ηνχληνο 

 

Κ 
θαζίθη (ην) [θαζνίθη] = δνρείν λπθηφο [γηα ηα κσξά], νπξνδνρείν 

θατπώλσ = ηνπνζεηψ ζε δπζεχξεην κέξνο θάηη 

θατζηά (ε) [ηνπξθ.] = βεξπθνθηά 

θαθάβη (ην) = ην πνιχ καχξν ρξψκα 

θαθαξλάσ = κηκνχκαη ηε θσλή ηεο θφηαο [θαθαξίδσ] 

θαιηγώλσ = πεηαιψλσ 

θαινύδηα (ηα) = αγαζά, δψξα 

θαινύπα (ε) = ηα πεξηηηψκαηα ηεο αγειάδαο 

θαιηζνύληα (ηα) 
[ηηαι.] 

= θάιηζεο σο ην γφλαην 

θάκζν (ην) = εζψξνπρν 

θαλίζηξα (ε) = κεγάιν θαιάζη 

θαόλη (ην) [ηνπξθ.] = πεπφλη 

θαπξί (ην) = αξζεληθφ γνπξνχλη 

θαξανπιίδσ = παξακνλεχσ 

θαξάπη (ην) = θεθάιη  

θαξδακώλσ = δπλακψλσ 

θαξδάξη (ην) = ηζίγθηλνο θνπβάο γηα άξκεγκα 

θαξθάξσ = απηή πνπ έρεη μεθαξδηζηηθφ γέιην 

θαξκίξεο (ν) = ηζηγθνχλεο 

θαξπνιόη (ην) = μχιηλν εξγαιείν κε ην νπνίν “γχξηδαλ” ην 
ζηάξη φηαλ η’ αιψληδαλ 

θαξηεξάσ = πεξηκέλσ 

θαηαή = θάησ 

θαηηάδσ = θνπξληάδσ 

θάηθαο (ν) = θνηέηζη 
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θαηκέξη (ην) = αζζέλεηα 

θαηνζηάξη (ην) = πνηήξη 

θαηζαπιηάο (ν) = θνληφο 

θαηζηάθινπξαο (ν) = θάηαζπξνο 

θαηζηνύια (ε) 
[ξνπκαλ] 

= θνπθνχια 

θιαπαηζηά (ε) = ζθαιηάξα 

θιεηδνζηνκηάδσ = ζπξξηθλψλεηαη ην ζηνκάρη κνπ απφ ηελ 
πείλα 

θνθαιάξηα (ηα) = θέξαηα ηνπ βνδηνχ 

θνιηζίδηα (ηα) = αγθάζηα πνπ θνιάλε ζηα ξνχρα 

θνιηζηδηαζκέλνο (ν) = κπεξδεκέλνο 

θνκπηάδνκαη = πλίγνκαη απφ ην θαγεηφ 

θνληό (ην) = πνπθάκηζν 

θνπάλα (ε) = κεγάιε ιεθάλε 

θνξδέιηα (ηα) [ηηαι.] = παπνχηζηα 

θνζηάλα (ε) = θνηζίδα 

θνζηεύσ = ηξέρσ 

θνζηόμιν (ην) = ε μχιηλε ιαβή ηεο θνζηάο 

θόηζηαιν (ην) = ην μεξφ κέξνο ηεο ξφθαο ηνπ 
θαιακπνθηνχ 

θνπηάιακα  = ηζρλφ, αδχλαην 

θνπηλάθηα (ηα) = παηδηθφ παηρλίδη [κπίιιηεο] 

θνπθόζηεο (νη) = θαξχδηα 

θνπιηάζηξα (ε) = ην πξψην γάια ηεο αγειάδαο κεηά ηε 
γέλλεζε ηνπ κνζραξηνχ 

θνπιόβην (ην) = κπινχδα 

θνπιόο (ν), [θ’ινο 

(ν)] 

= αλάπεξνο ζηα ρέξηα ή ζηα πφδηα 

θνπινύξα (ε) = είδνο ςσκηνχ 

θνπκάζη (ην) = ρνηξνζηάζην, θνηέηζη 

θνπξθάξη (ην) = ζπφξνο γηα θξεκκχδηα 

θνπξληαρηόο (ν) = ζθφλε 

θνπζηεύσ  = ηξέρσ 

θνπηνπξνύ - ραβά  = γηα ην ηίπνηα [ηνπξθ.] 

θνπηξνύπνπ (ε) = ρνληξή 

θνπηζηακπδάσ = ρνξνπεδψ 

θνπηζηαλάο (ν) = αληίρεηξαο 

θνύηζηθνο 

[θνύηζηλνο]  

= κηθξφο 

θνςίδη (ην) = θξέαο 

θξάπαο (ν) = απηφο πνπ έρεη κεγάια δφληηα 

θξαηζηαληζηόο (ν) = ηξαγαληζηφο 

θξεκαληδηνπιηόκαη = θξεκηέκαη απφ θάπνπ 
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θξέλσ = κηιάσ 

θξνύπη (ην) = ιαΐλη 

θηάζνπ [θηάζ’] = θάηζε θάησ 

θηζάισ (ε) = θνπηζή 

θύθιεο (νη) = γχξνη 

 

Λ 
ιαβίδα (ε) = θνπηάιη 

ιαβίδσ = γθξηληάδσ 

ιαγαξά (ηα) = πιεπξά (ηα) 

ιαγθνλίδσ = ρνξηαίλσ 

ιαδθό (ην) = δνρείν γηα ην ιάδη 

ιαΐλη (ην) = ρσκαηέλην δνρείν  

ιάθα (ε) = ιαθνχβα 

ιαινύληα (ηα) = παληφθιεο 

ιακαλάσ = αλαθαηεχσ 

ιακπνπγηάιη (ην)  = ιακπφγηαιν 

ιαλάξηα [ςειά] (ηα) = εξγαιεία γηα λα μεκπεξδεχνπλ ηα καιιηά 
ησλ πξνβάησλ [θνκκέλα θπζηθά]. 
Απνηεινχληαλ απφ 12 θαξθηά [δφληηα]. 

ιαλάξηα [ζηξσηά] 
(ηα) 

= ήηαλ ζηελ ίδηα ζπζθεπή κε ηα ςειά. Σα 
ςειά ηα θηλνχζαλ ελψ ηα ζηξσηά ήηαλ 
θάησ αθίλεηα. Βνεζνχζαλ ζην ίζηαζκα 
πιένλ, αθνχ μεκπεξδεχνληαλ ηα καιιηά. 

ιαξώλσ = ζσπαίλσ, εξεκψ 

ιεηςόο (ν) = κηζφο, ηνπ ιείπεη θάηη 

ιειέθη (ην) [ηνπξθ.] = πειαξγφο 

ιέιηθα (ε) = δξεπάλη ζεξηζκνχ 

ιειίηζηα (ηα) = ζξχςαια 

ιεζβόο (ν) = αδχλαηνο 

ιέζην (ην)         = βξσκηάξηθν [ίζσο θαη ζηνπο ηξφπνπο] 

ιηαλίδσ = ηεκαρίδσ 

ιηαλνθηίξη (ην) = πνχπνπιν 

ιηβαθώλνκαη = δεζηαίλνκαη πνιχ 

ιηκαζκέλνο (ν) = πεηλαζκέλνο 

ιηπηηζίλαο (ν) = αδχλαηνο 

ιόηδν (ην) = ηζνπινχθη 

ινύξα (ε) = καθξχ θαη ιεπηφ θιαξί 

ινπρλάξη (ην) = εμάλζεκα απφ κφιπλζε 

ινρεξόο (ν) = ρισξφο 

ισιόο (ν) = ηξειφο 
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Μ 
καγθιαξάο (ν) = ν πνιχ ςειφο θαη ηεκπέιεο, 

καληξάραινο 

καγθξίηζα (ε) = αγξηφρνξην 

κατξηό (ην) = θνπδίλα 

καιηαγξίδσ = αλαθαηεχσ 

καιίλα (ε) = θφξεκα 

κακνύηα (ε) = δξάθνπιαο 

καληά (ε) = γηαγηά 

καληαλία (ε) = ζθιεξή θνπβέξηα 

καληδνύλη (ην) = γηαηξεπηηθφ πνηφ 

καξγώλσ = θξπψλσ, παγψλσ 

καξί = θαιέ 

καξθαιίδσ [αιβ.]  = γνληκνπνηψ δψν [γηα αγειάδεο, 
αηγνπξφβαηα]   

καξθαηνπηά (ε) = καγηά γηα ηελ πήμε ηνπ γηανπξηηνχ 

κάζηα (ε) = ζηδεξέληα ηζηκπίδα 

καζηαιά ! 
[επηθψλεκα] 

= ηψξα κπξάβν, θαιά ηα θαηάθεξεο !  

καηνγπάιηα (ηα) = γπαιηά 

καηζηαιάσ = καζνπιάσ 

καηζνύθη (ην) [ηηαι.] = κεγάιν θνκκάηη μχινπ, μπινδαξκφο 

καρκνύηεο (ν) = απηφο πνπ δελ κηιάεη θαζαξά 

κηινύξα (ε) = κειίγθξα 

κηζάιη (ην) = πεηζέηα θαγεηνχ 

κηζάληξα (ε) = ληνπιάπα 

κηζίξα (ε) = γαινπνχια 

κόιηζα (ε) = ζθψξνο 

κνζρίδα [κπζθίδα] 
(ε) 

= λεαξή αγειάδα 

κνπδηθάληεο (ν) 
[ηηαι.] 

= κνπζηθφο αζήκαληνο 

κνπηακπέηη (ην) = ζπδήηεζε 

κνπιαξώλσ = πεηζκψλσ 

κνπκνύηζηα (ηα) = δσχθηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα θαζφιηα 

κνπξηδνπθιαίσ = θιαίσ ςεχηηθα 

κνπζαθίξεο (ν) 
[ηνπξθ.] 

= επηζθέπηεο 

κνύηνο (ν) = κνπγθφο 

κνύηζθνο (ν)   = ραδφο 

κνπηζνύληα (ηα) = πξφζσπν 

κνπρόδηθν (ην) = μηλφ 

κπατιληηζκέλνο (ν) = δαιηζκέλνο [ηνπξθ.] 
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κπάθαθαο (ν) = βάηξαρνο 

κπαιηάθνο (ν) = είδνο γεξαθηνχ 

κπακπαιίδσ = θιπαξψ 

κπακπδάξα (ε) = ηζαιαπεηεηλφο 

κπαζηαλάο (ν) = κέησπν 

κπαζηνύξεο (ν) = ν πάξα πνιχ ιεξσκέλνο 

κπάζηξα (ε) = ηεηξάλπρνο [αζζέλεηα ησλ θπηψλ] 

κπαρηζέο (ν) 
[ηνπξθ.] 

= θήπνο κε ιαραληθά 

κπεγιέξη (ην) = θνκπνιφη 

κπέθνο (ν) = θνληφο θαη άζρεκνο 

κπέιθηκ [θαη ζε 
πηάζσ.] 

= έηζη θαη ζε πηάζσ ..., αιίκνλφ ζνπ ... 

κπεξληέθη (ην) = μπινδαξκφο 

κπέηζηνο (ν) = κέησπν 

κπηάδη (ην) = πεγάδη 

κπηιηδίθηα (ηα) = κπηριηκπίδηα 

κπηξκπίια (ε) = πεξηηηφ θξέαο θάησ απφ ην ζαγφλη 

κπηζίθη (ην) = θνχληα γηα κσξά 

κπηηίδσ [κπίη’ζη]  = ηειεηψλσ [ηέιεησζε]  [ηνπξθ.] 

κπηριηκπίδηα (ηα) = θνζκήκαηα [αζήκαληεο αμίαο] 

κπιαζηξώλσ = κνπληδνπξψλσ 

κπιόληδν (ην) = κεγάιε θαηζαξφια 

κπινύθη (ην) [ηνπξθ.] = θνπάδη, νκάδα 

κπόληζα (ε) = ηαςί πνπ γίλνληαλ απφ θνθθηλφρσκα, 
κέζα ζην νπνίν έςελαλ ην ςσκί 

κπόξληθα (ηα) = απηά πνπ θπηξψλνπλ κφλα ηνπο 

κπνζηάλη (ην) 
[ηνπξθ.] 

= κεγάινο θήπνο ζπλήζσο ζηα ρσξάθηα 

κπνπγάο (ν) = λεαξφ κνζράξη 

κπνπγξίδνκαη = ιεξψλνκαη 

κπνπδλάξη (ην) = κπαηδάθη 

κπνύθια (ε) [ηηαι.] = ηζίγθηλν δνρείν [γθηνχκη], [βφζηξπρνο] 

κπνπκπνπξηαζκέλν

ο (ν) 

= “καδεκέλνο” ζπλήζσο εμαηηίαο ηνπ θξχνπ 

κπνπληαιάο (ν) 
[ηνπξθ] 

= θνπηφο 

κπνύξδα (ε) [ηηαι.] = ηζνπβάιη γηα ην βακβάθη, [αλνεηνινγία] 

κπνπξιηάδσ = ρχλσ λεξά 

κπνπξκπνπιάραλν 
(ην) 

= ιάραλν 

κπνπξκπνπηζέιηα 
(ηα) 

= κηθξά έληνκα 

κπνπξσκέλνο (ν) = πεηζκσκέλνο 
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κπνπηηλέιν[ο] (ην[ν]) = αληηθείκελν φπνπ έβαδαλ ην γάια θαη 
θηππνχζαλ κε ην κπνπηηλφμπιν γηα λα βγεη 
βνχηπξν 

κπνπηζθάξηα (ηα) = κεγάια πνηακίζηα ςάξηα 

κπνπραξί (ην) = θαπλνδφρνο ηδαθηνχ 

κπζθάξαο (ν) = αγαζφο [ραδφο] 

κπζθίδαο (ν) = αγαζφο [ραδφο] 

κπνρηζηάδεο (νη) = βιάκεδεο 

κπξάζθα (ε) = βαηξάρη 

κπξαηίκηα (ηα) 
[βνπιγ.] 

= ζηελνί θίινη 

κζίηζηα (ηα) = κηθξά έληνκα 

κσξή = θαιέ 

 

Ν 

λα δεηο ηη ηξαλόο ζα ζε 

ρνξέςεη 

= λα δεηο πφζν μχιν ζα θαο 

λεξάγθξν (ην) = αγγνχξη 

ληαβαληνύξη (ην)  = θαζαξία, βνή  [ηνπξθ.] 

ληαταθώλσ = ππνβαζηάδσ 

ληατξέο (ν) = ληέθη 

ληαιληάσ = νξκάσ 

ληάκη (ην) [ηνπξθ.] = ζηάβινο, αγξνηηθή θαιχβα 

ληαληαληαζκέλνο (ν) = θξπσκέλνο [θξχνο] 

ληανύιη (ην) = θνξντδεπηηθά ν ρνλδξφο θαη επίζεο ν 
πξεζκέλνο, είδνο παγίδαο γηα ςάξηα 

ληε θαη θαιά = νπσζδήπνηε 

ληεξιηθώλσ = ηξψσ, ρνξηαίλσ 

ληεξσκέλνο (ν) = θακαξσηφο 

ληηβηξιίγθα (ε) = βφιηα 

ληηδέδα (ε) [γαιι.] = ηξαγνπδίζηξηα 

ληηπ [ηνπξθ.] = θαζφινπ 

ληνπκαληάδσ 
[ηνπξθ.] 

= γεκίδσ κε θαπλφ, ζθφλε θηι. 

ληνπκνζηάξεο (ν) = απηφο πνπ γπξλάεη παληνχ 

ληνπληάο (ν) [ηνπξθ.] = ν θφζκνο, ε γε 

ληνπξλνζήξνπ (ε) = απηή πνπ γπξλάεη παληνχ 

ληνύρνο (ν) = εζσηεξηθή δπζθνξία,αδηαζεζία 

ληξάγθαλνο (ν) = μεξφο 

ληξαπέηζη (ην) = πνιχ μηλφ 

ληξνύγθα (ε) = εμάξηεκα ηζηθξηθηνχ, μχιηλε βέξγα γηα 
γλέςηκν 

λπθαληνπάλη (ην) = ηζηφο αλπθαληή ή αξάρλεο 
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Ξ 

μεγθαξληάδνκαη = θσλάδσ πνιχ δπλαηά 

μεκηζθιείδνκαη = θάλσ κεγάιν δηαζθειηζκφ 

μεκπιεηζώλνκαη = γδχλνκαη 

μελεζηθώζεθα = πείλαζα 

μέληηνο (ν) = άληπηνο 

μεπαζηξεύσ    = ηειεηψλσ, εμνληψλσ 

μεζθνπξιηαζκέλνο 
(ν) 

= εμαληιεκέλνο 

μεηδαληάδνκαη = μεζεψλνκαη 

μεηζαλίδσ = μεθεχγσ απφ ηηο ζπλήζεηέο κνπ, 
παξαζηξαηψ 

μεραβδσκέλνο (ν) = μέλλνηαζηνο, αξαρηφο 

μηαγθιίδσ = ηζηάδσ 

μηαζηνράσ = μερλάσ 

μηώζηεο (ν) = εμψζηεο, ππφζηεγν 

μόκπιην (ην) = ζρέδην 

μπλάξη (ην) = ηζάπα 

 

Ο 

νληάο (ν) [ηνπξθ.] = δσκάηην 

νξέ ! = επηθψλεκα πεξηθξφλεζεο 

όηη κνπ θνπθηάδεη = φηη κνπ ’ξρεηαη 

όηη κνπ ξώρλεηαη = φηη κνπ κπαίλεη ζην κπαιφ 

νπδηέηζη = έηζη φπσο είλαη 

νύη ! = επηθψλεκα έθπιεμεο 

 
 

Π 

παγάιηα = ήξεκα, ζηγά - ζηγά 

παδηά (ηα) = είδνο ιαραληθψλ  

παίξλσ μεθνπί = επαλαιακβάλσ θάηη ζπλέρεηα 

παίξλσ θνύζκα = παίξλσ θφξα 

παίξλσ ρακπάξη = θαηαιαβαίλσ 

παιακίδσ = αζβεζηψλσ 

παιηαξνύηα (ε) = παιηφ ξνχρν 

παλαζεό = πάλσ 

παληαζκέλνο (ν) = καξακέλνο 

παξαιαιώ = παξακηιψ 

παξαζάληαιν (ην) = ζπλεζηαικέλν 

παξκάξα (ε) = αδεμηφηεηα, παξάιπζε ησλ άθξσλ 

παηαξλάσ = θεχγσ ηξέρνληαο [βηαζηηθά] 
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παηηθώλσ = ζπκπηέδσ 

παηιηηδηάλη (ην) = κειηηδάλη 

παηζηαβνύξη (ην) = μεζθνλφπαλν παιηφ 

Παρληζηήο (ν) = Ννέκβξηνο 

πεξγειάσ = θνξντδεχσ 

πεηζώλσ = δέξλσ αλειεψο 

πηδηθιώλνκαη = ζθνληάθησ 

πίιαθν (ην) = έλα κέξνο ηνπ ρσξαθηνχ πνπ θξαηάεη 
λεξφ 

πηιαηεύσ = ελνριψ, βαζαλίδσ 

πηπηγθηάδσ = ληνπκαληάδσ, γεκίδσ κε θαπλφ 

πηζηνπκάσ = γπξίδσ κπξνχκπηα 

πηηζηκάια (ε) = πνδηά 

πιάδα (ε) [πνπιάδα] = λεαξή θφηα 

πιατάδσ [πιαγηάδσ] = θνηκάκαη 

πιαιάσ = ηξέρσ 

πιαζηαξίδσ = πιάζσ [ηα πέηαξα] 

πιαηζαλάσ = πηηζηιάσ, ραζηνπθίδσ 

πιεπξηηώλσ = θξπψλσ πάξα πνιχ 

πλάθη (ην) = γατδνχξη 

πνδέζνπ [πνδέλσ] = βάιε ηα παπνχηζηα ζνπ 

πνύληα (ε) [ηηαι.] = θξχν, βαξχ θξπνιφγεκα 

πνπληηάδσ = θξπψλσ 

πνπξθά (ηα) = θξνχηα [νπσξηθά] 

πνπξηνπμιηά (ε) = εμψπνξηα 

πξαηίλα (ε) = πξνβαηίλα 

πξηζθάξηα (ηα) = καγνπιάδεο 

πξνγθάσ (ελεξγ. 
θσλή) 

= δηψρλσ θάπνηνλ ζνξπβνδψο 

πξνγθάσ (κέζε 
δηάζεζε) 

= πεηάγνκαη θνβηζκέλνο - ε, [εξεζίδνκαη] 

πξνθαίλσ 
[πξνθάλσ] 

= πξνιαβαίλσ 

πξνθόβηα (ηα) = ζθεπάζκαηα 

πξνζθέθαιν (ην) = καμηιάξη 

ππξόβνιν (ην) = αλαπηήξαο 

 

Ρ 

ξάρια (ε) = βξσκηά 

ξεληίξη (ην) = πνηηζηήξη 

ξηγθιόην (ην) = κεγάιν δακάζθελν 

ξνύγα (ε) [ιαηηλ.] = απιή, [δξφκνο, ζνθάθη] 

ξόρνο (ν) = αρφξηαγνο 
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ζάθνο (ν) = ζαθάθη 

ζαιηάξα (ε) = θνξεκαηάθη 

ζαιηάσ 
[ηηαι,ζαιηάξσ] 

= πεδάσ 

ζάιηεκα (ην) = πήδεκα 

ζαξκαλίηζα (ε) = θνχληα γηα κσξά 

ζβάλα (ε) = θαλάηα 

ζβνπληά (ε) [βνπληά] = ηα πεξηηηψκαηα ηεο αγειάδαο  

ζγαληδαξόο (ν) = ζγνπξφο 

ζγθνππαθηά (ε) = ζπξψμηκν 

ζέα (ηα) = πξάγκαηα 

ζεθιέηη (ην) [ηνπξθ.] = ζηελαρψξηα 

ζεξβάληα (ε)     = είδνο κπνπθέ 

ζεξζέλη (ην) = ληάβαλνο (έληνκν) 

ζίβαζκα (ην) = αξξαβψλαο 

ζίβξαζκα (ην) = ε γέκηζε ηνπ ινπθάληθνπ 

ζηκά [ζ’κα] = θνληά [επίξξεκα] 

ζίλαθαο (ν) = ν θαηάκαπξνο 

ζηληηθιηάξη (ην) = ηζηκπηδάθη γηα ηα καιιηά 

ζηνπζηνπιηαζκέλνο 
(ν) 

= ηξειακέλνο 

ζθαιηζηά (ε) = πνλεξηά κε θαθφ ζθνπφ 

ζθάκαηα (ηα) = βξψκηθα λεξά 

ζθακληά (ε) = κνπξηά 

ζθάθε (ε) = ιεθάλε 

ζθηάδνκαη = θνβάκαη 

ζθιέληδα (ε) = παηδηθφ παηρλίδη 

ζθνησκύγη (ην) = κπγνζθνηψζηξα 

ζθξνπκπί (ην) = επηβιαβέο δσχθην γηα ηα θπηά 

ζθξόθα (ε) [ιαηηλ.] = ζειπθφ γνπξνχλη 

ζνπγθξάσ = ζπξψρλσ, ζθνπληάσ 

ζνύδα (ε) = ρσι 

ζνπτάο (ν) = καραηξάθη 

ζνπκηάδσ = θνπηζνκπνιεχσ 

ζνθξάο (ν) [ηνπξθ.] = ηζηκεληέλην θξεβάηη ζηελ απιή 

ζηαιίδσ = ζηέθνκαη ζην ίδην κέξνο γηα αξθεηή ψξα 

ζηαιίθσζα = θνπξάζηεθα απφ ηελ νξζνζηαζία 

ζηέξθα (ε) = ζηείξα 

ζηηαξίζξα (ε) = γαιηάλδξα 

ζηνύκπνο (ν) = θνληφο 

ζηξάληα (ηα) = ξνχρα 
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ζηξάηα (ε) = δξφκνο 

ζύθηα (ηα) = παηρλίδηα κε ηα θφηζηα ησλ αξληψλ 

ζπληαβιάσ = ζθαιίδσ ηα θάξβνπλα γηα λα κελ ζβχζεη 
ε θσηηά 

ζπληαβιόμπιν (ην) = θάηη αληίζηνηρν κε ηε κάζηα, φκσο μχιηλν 

ζπληαξράσ = βηάδνκαη 

ζπληξόθηα (ηα) = βξαθηά 

ζύξε = πήγαηλε 

ζπξκή (ε) = επηδεκία 

ζύζηξηβνο (ν) = θαζαξία, ζακαηάο 

ζθνπγγάσ = ζθνππίδσ 

ζώλσ = ηειεηψλσ 

 

Σ 

ηαβάο (ν) [ηνπξθ.] = ηαςί βαζχ 

ηάβια (ε) = ρακειφ ηξαπέδη 

η’ αθνύξθνπκα = αλάζθεια 

η’ αιόξζα = φξζηα 

ηάλα (ε) = ιάζηηρν 

η’ απίζηνκα = κπξνχκπηα 

ηαρηά [επίξξεκα] = αχξην 

ηεκπιαξώλνκαη = αξάδσ ζην θξεβάηη 

ηεληάδσ = εμαληινχκαη, θνπξάδνκαη πνιχ 

ηεληδεξέδηα (ηα) 

[ηέληδεξεο (ν)] 
[ηνπξθ.]  

= θαηζαξνιηθά [θαηζαξφια] 

ηδάηδαια - κάηδαια = άλσ - θάησ 

ηδηακαιάηνπ (ε) = αλακαιιηαζκέλε 

ηδηανπλίδσ = γθξηληάδσ 

ηδηκάλη (ην) = έμππλνο 

ηδηνπκάλαο (ν) = σξαίνο, φκνξθνο 

ηδηνπξλνπιηάο (ν) = λεαξή θαξδεξίλα 

ηδηνπηδηνπβέο 

[ηδηζβέο] (ν) 

= κπξίθη 

ηδηξνπνύιη (ην) = ηζρλφ θνηφπνπιν 

ηδηηδίλα = ην λα παίξλεηο θάπνηνλ ζηελ πιάηε 

ηεξάσ = θνηηάδσ 

ηηκαξεύσ = θαζαξίδσ, πεξηπνηνχκαη 

ηινύθα (ε) = ρνληξή ληθάδα ρηνληνχ 

ηνύκπα (ε) = καληήιη πνπ ζηφιηδε ην θεθάιη ηεο 
θαξαγθνχλαο 

ηνπκπξνύθη (ην) = [θνξντδεπηηθφ] γηα ηνλ ρνλδξφ 
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ηνπξθνπιάγθαζα 
(ηα) 

= αγθάζηα πνπ πξνηηκνχλ νη θαξδεξίλεο 

ηξαλόο (ν) = κεγάινο 

ηξαλεύσ = κεγαιψλσ 

ηξαριηά (ε) = εμάξηεκα ηεο θαξαγθνχληθεο ζηνιήο 

ηξέβια (ε) = αγξηφρνξην 

Σξηεηήο (ν) = επηέκβξηνο 

ηξηρηά (ε) = ρνληξφ ζρνηλί 

ηξόγαιν (ην) = ην γάια πνπ απνκέλεη κεηά ηελ πήμε ηνπ 
ηπξηνχ 

ηξόπη (ην) = θπιηλδξηθφ θνκκάηη απφ θνξκφ δέλδξνπ 
πάλσ ζην νπνίν έθνβαλ ην θξέαο 

ηξνύηξα = ηξηγχξσ 

ηζαγθξηζνύιη (ην) = εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 
ηζαγθάξεδεο 

ηζαθκάθη (ην) 
[ηνπξθ.] 

= αλαπηήξαο 

ηζηαΐξη (ην) = αθαιιηέξγεην ρσξάθη 

ηζηαθαηηζκέλνο (ν) = λεπξηαζκέλνο 

ηζηαθλάθηα (ηα) = κηθξά μπιάθηα, αδχλαηα πφδηα 
[θνξντδεπηηθά] 

ηζηαιίδη (ην) = λεπξηθφο 

ηζηακπάο (ν) = θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ 

ηζηαλάθηα (ηα) = καγεηξηθά ζθεχε 

ηζηανύιηα (ηα) = ζαγφλη 

ηζηαηί (ην) = ε ζθεπή 

ηζηάηζαια (ηα) = ζξχςαια 

ηζηάραιν (ην) = ζθνππηδάθη 

ηζηβέηα (ε) = ζίδεξν γηα νηθνδνκή 

ηζηβηθώλσ = δνξίδσ, πηέδσ 

ηζίγγαλνο (ν) = ν εθιεθηηθφο ζηα θαγεηά 

ηζίζξα (ε) = ρχηξα 

ηζηθή (ε) = καραίξη 

ηζηθξίθη (ην) = αληηθείκελν κε ην νπνίν έγλεζαλ ην καιιί 

ηζηιώλσ [ηα αθηηά] = “ηεληψλσ” ηα αθηηά γηα λα αθνχζσ θάηη 

ηζίκα - ηζίκα [ηηαι.] = ίζα - ίζα 

ηζηλάσ = αληηζηέθνκαη βίαηα 

ηζηόθηα (ηα) = γαιφπνπια 

ηζηόιη (ην) = ραιί, θνπβέξηα 

ηζηνπαξίηζα (ε) = είδνο πνπιηνχ 

ηζηόπνξν (ην) = αγθάζη 

ηζηξέπηα (ηα) 
[ηζεξέπηα] 

= κάιιηλεο θάιηζεο 

ηζηθληάξα (ε) = παιαβηάξα 
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ηζνπιηάζνπ  = ζθεπάζνπ 

ηζνύλα = πξνρψξα, θνπλήζνπ 

ηζνπηζνύιη (ην) = ζάθνο 

ηζνπηζνύιηθνο (ν) = κνληέξλνο, θηιάξεζθνο 

ηζνπηζνπξώλσ = αλαηξηρηάδσ 

ηπθινζθνηάσ = πξνζπαζψ λα δσ θάηη ελψ είλαη πνιχ 
ζθνηεηλά 

ηπθινζνύξηεο (ν)   = κε θιεηζηά κάηηα 

 

Φ 

θνπθαιίδσ 

[θνπθάιη] 

= ζθνππίδσ [ζθνχπα] 

θηζέια (ε) = μχιηλν δνρείν ζαλ ην ζεκεξηλφ ζεξκφο 

θσηίθηα (ηα) = ζξεζθεπηηθφ έζηκν θαηά ην νπνίν ν λνλφο 
ην Πάζρα δίλεη δψξα ζην βαθηηζηήξη ηνπ 

 

Υ 

ραδνθινύθνπ (ε) = ραδή, αλφεηε, ραδνραξνχκελε 

ραδνληάκαξν (ην) = αλφεην 

ραδνπαδαξεύνκαη = ζθνηψλσ ηνλ θαηξφ κνπ 

ραΐξη (ην) [ηνπξθ.] = πξνθνπή 

ραιεύσ = δεηάσ 

ρακπέξη (ην) [ηνπξθ.] = λέν, είδεζε 

ραηίιηα (ηα) = ην ςειφηεξν κέξνο ηεο ζθεπήο ηνπ 
ζπηηηνχ 

ριαπαλάσ = ηξψσ κε κεγάιεο κπνπθηέο 

ριηάξη (ην) = θνπηάια μχιηλε 

ριηαξνιόγνο (ν) = ζήθε γηα καραηξνπήξνπλα 

ρλάξη (ην) = ρήλα 

ρνύη (ην) = ζπλήζεηα [ζπλήζσο θαθή] 

ρνπηάδσ = θσλάδσ 

ρνπιηάξα [ριηάξα] 
(ε) 

= θνπηάια 

ρνπικπαηζθηέο (νη) = ρηππήκαηα [θισηζηέο] 

ρηξάσ = είκαη επηδέμηνο 
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ΚΑΒΡΟΜΑ 
 

Τ ι η θ ά  
4 - 5 ρνύθηεο αιεύξη 
1 θξεκκύδη 
1 θνηόπνπιν (ή πάπηα ή γαινπνύια) 
μύδη 

ζθόξδν (όζν ζέινπκε) 
ζάιηζα (πεξίπνπ 1 θνπηάιη ηεο ζνύπαο) 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Καίκε ην αιεχξη κέρξη λα πάξεη ρξψκα (φζν ζθνχξν ζέινπκε) θαη ην 
θνζθηλίδνπκε. Σζηγαξίδνπκε ην θξεκκχδη, ην ζθφξδν θαη ηε ζάιηζα θαη 
πξνζζέηνπκε θαη ην βξαζκέλν θνηφπνπιν, ην αθήλνπκε γηα ιίγν θαη ξίρλνπκε 
λεξφ (ηφζν ψζηε λα ζθεπαζηεί ην θνηφπνπιν). Αθνχ βξάζεη γηα 15 - 20 ιεπηά 
πξνζζέηνπκε δηαδνρηθά ην αιεχξη αλαθαηεχνληαο ζπλερψο. Αθνχ βξάζεη θαη 
πήμεη, πξηλ ην θαηεβάζνπκε απφ ηε θσηηά ξίρλνπκε μχδη (φζν ζέινπκε). 

 

 

 

 

ΚΑΣΗΑΜΑΚΗ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
αιεύξη από θαιακπόθη (θαιακπνθάιεπξν) 
ιάδη ή ρνηξηλή ιίπα 
λεξό 
αιάηη 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Βάδνπκε ην λεξφ κε αιάηη λα βξάζεη. Μεηά ξίρλνπκε ζηγά - ζηγά ην 
αιεχξη θαη ην αλαθαηεχνπκε (παιηά απηφ γηλφηαλ κε ην αδξάρηη). ηαλ πήμεη 
ξίρλνπκε ην ιάδη θαπηφ (ή ρνηξηλή ιίπα). 
[Παιηφηεξα ζηε ζπλέρεηα ην ξίρλαλε ζην ηεγάλη θαη ηξψγαλε φινη καδί κε 
πεξνχληα απφ εθεί. Γελ ρξεζηκνπνηνχζαλ πηάηα.] 
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ΛΑΥΑΝΟΜΠΑΝΣΗΝΑ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
ιάραλα 
ιάδη 
αιεύξη 
ηπξί ή γάια 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Μέζα ζε κία ιεθάλε βάδνπκε φια ηα παξαπάλσ πιηθά θαη ηα 
αλαθαηεχνπκε. ηε ζπλέρεηα αθνχ γίλεη δπκάξη ην βάδνπκε ζην ηαςί θαη ην 
απιψλνπκε. Μεηά αθνχ ηελ απιψζνπκε νκνηφκνξθα ζε φιν ην ηαςί ην 
βάδνπκε ζην θνχξλν γηα ςήζηκν.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΥΑΝΟΦΧΜΟ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
ιάραλα θαη αγξηόρνξηα 
αιάηη 
αιεύξη 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Πιέλνπκε θαη αιαηίδνπκε ηα ιάραλα. ηε ζπλέρεηα αλαθαηεχνπκε ζε κία 
ιεθάλε ηα  ιάραλα κε ην αιεχξη ρσξίο λα πξνζζέζνπκε λεξφ. Σν απιψλνπκε 
ζε ιαδσκέλν ηαςί θαη ςήλνπκε γηα δχν ψξεο. 
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ΜΟΤΣΑΛΔΤΡΗΑ 

 
Τ Λ Η Κ Α  
κνύζην 
ζηάρηε 
αιεύξη 

ζνπζάκη 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         ε κία θαηζαξφια ξίρλνπκε ην κνχζην θαη ηε ζηάρηε θαη  αθήλνπκε λα 
βξάζεη. Μεηά ην βξάζηκν ζηξαγγίδνπκε ην κνχζην. Απηφ πνπ βγαίλεη απφ ην 
ζηξάγγηζκα ην βάδνπκε ζε κία θαηζαξφια θαη ξίρλνπκε αιεχξη. ηε ζπλέρεηα 
αθνχ αξρίζεη λα παίξλεη ηε βξάζε αξρίδνπκε λα ην αλαθαηεχνπκε ζπλέρεηα 
σο πνπ λα πήμεη. ε έλα ηαςί ξίρλνπκε ην ζνπζάκη, πξψηε ζηξψζε, ζηε 
ζπλέρεηα ξίρλνπκε ην κνχζην κε ην αιεχξη, ην απιψλνπκε νκνηφκνξθα, θαη 
ηέινο μαλαξίρλνπκε θη’ άιιν ζνπζάκη. Σν αθήλνπκε λα θξπψζεη θαη κεηά ην 
ζεξβίξνπκε. 
 
 
 

ΜΠΑΣΕΗΝΑ (κε θνινθύζη) 

 

Τ Λ Η Κ Α  
1 θνινθύζη  

4 - 5 ρνύθηεο αιεύξη 
ηπξί (όζν ζέινπκε) 
γάια πεξίπνπ 1 πνηήξη 
1 πνηήξη λεξό 
αιάηη 
1 απγό (πξναηξεηηθά) 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Αθαηξνχκε ηα ζπφξηα απφ ην θνινθχζη θαη ην ηξίβνπκε. Ρίρλνπκε ζε κία 
ιεθάλε ην θνινθχζη, ην ηπξί, ην γάια, ην λεξφ, ην απγφ θαη ην αιάηη, 
αλαθαηεχνπκε, πξνζζέηνπκε ην αιεχξη θαη αλαθαηεχνπκε πάιη θαιά. 
Ρίρλνπκε ην κείγκα ζε ιαδσκέλν ηαςί θαη ξίρλνπκε ιάδη απφ πάλσ. Φήλνπκε 
γηα κία ψξα πεξίπνπ. 
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ΜΠΛΟΤΓΟΤΡΗ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
ζηηάξη 
ιίπα 
θόθθηλν πηπέξη 
θξέαο (πξναηξεηηθά) 

ιάραλα (πξναηξεηηθά) 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Βξάδνπκε ην ζηηάξη. Σν ζηεγλψλνπκε θαιά (ζηνλ ήιην) θαη ζηε ζπλέρεηα 
ην βξέρνπκε κε ιίγν λεξφ θαη ην ζηνπκπίδνπκε (ζην κπέθη) γηα λα βγεη ε 
θινχδα. Μεηά ην ειηάδνπκε πάιη, ην ιηρλίδνπκε ζηνλ αέξα κε έλα θαςνχδη γηα 
λα θχγεη ε θινχδα θαη κεηά ην θφβνπκε ή ζην ρεηξφκπιν ή ζην κχιν. Όζηεξα 
βξάδνπκε ην λεξφ θαη αλάινγα κε πφζν θαγεηφ ζέινπκε λα θηηάμνπκε 
ξίρλνπκε θαη ην αλάινγν κπινπγνχξη. ηε ζπλέρεηα ην δεκαηίδνπκε κε ιίπα 
θαη ηέινο ξίρλνπκε θαη θφθθηλν πηπέξη. 

εκείσζε: Σν κπινπγνχξη γίλεηαη θαη κε θξέαο θαη κε ιάραλα (κπνπξαλί). 

Δπίζεο γίλεηαη θαη πίηα (κπινπγνπξόπηηα). 
 
 
 

ΜΠΟΤΡΑΝΗ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
ιάραλα 
ιάδη 
αιεύξη 
ληνκάηα 
μύδη 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Σξίβνπκε ιάραλα. Μεηά θαίκε ιάδη θαη ξίρλνπκε δχν θνπηαιηέο αιεχξη 
κέζα ζην ιάδη. Κνθθηλίδνπκε ην αιεχξη θαη ξίρλνπκε ληνκάηα ιησκέλε ζε 
λεξφ. Αθνχ βξάζεη γηα ιίγν ε ληνκάηα ξίρλνπκε ηα ιάραλα γηα λα παληάζνπλ 
θαη ηα ξίρλνπκε ιίγν λεξφ. ην ηέινο ξίρλνπκε ιίγν μχδη. Σξψγνληαη κε 
πηξνχλη. 
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ΠΑΠΑΡΑ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
1 πξάζζν 
ιάδη 
λεξό 
ςσκί 

αιάηη 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Βάδνπκε ην ιάδη λα θάςεη θαη κεηά ξίρλνπκε ην πξάζζν ςηινθνκκέλν. 
Ρίρλνπκε κεηά ην λεξφ θαη φηαλ πάξεη βξάζε (ρφριν) ξίρλνπκε ην ςσκί 
θνκκέλν ζε κπνπθηέο. 
 

 

 

 

 

ΠΑΣΔΛΗΑ (γιπθό) 
 

Τ Λ Η Κ Α  
ζνπζάκη 
δάραξε 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Βάδνπκε ζε κία θαηζαξφια ηε δάραξε (κεγάιε πνζφηεηα) θαη 
αλαθαηεχνπκε κέρξη λα ιηψζεη. Μεηά ξίρλνπκε ην ζνπζάκη θαη αλαθαηεχνπκε 
ζπλέρεηα κέρξη λα πήμεη. Σν αθήλνπκε γηα ιίγν λα θξπψζεη. Σν βγάδνπκε απφ 
ηελ θαηζαξφια θαη ην απιψλνπκε ζηελ ηάβια. Σέινο ην θφβνπκε θέηεο θαη ην 
αθήλνπκε λα θξπψζεη.  
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ΡΔΝΣΗΣΔ ή ΣΡΑΓΚΗΣΔ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
1 πηάην αιεύξη 
4 - 5 πνηήξηα λεξό 
1 θξεκκύδη 
πηπέξη θόθθηλν 

 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Κνζθηλίδνπκε ην αιεχξη θαη ην βξέρνπκε κε ζηαγφλεο λεξνχ, καδεχνπκε 
ηνπο ζβψινπο ηεο δχκεο θαη μαλαβξέρνπκε ην αιεχξη κέρξη λα ηειεηψζεη. 
Σζηγαξίδνπκε ην θξεκκχδη θαη ην πηπέξη θαη ξίρλνπκε ην λεξφ. Αθνχ βξάζεη 
πξνζζέηνπκε ηνπο ζβψινπο ηεο δχκεο αλαθαηεχνληαο. Αθνχ πήμεη ην 
θαηεβάδνπκε απφ ηε θσηηά. 
 
 

 

 

ΡΔΝΣΕΔΛΗΑ (γιπθό) 
 

Τ Λ Η Κ Α  
θνινθύζη (γηα γιπθό) ή θαξπνύδη 
κνύζηνο 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Καζαξίδνπκε ην θνινθχζη, δειαδή αθαηξνχκε ηνπο ζπφξνπο θαη ηε 
θινχδα. Σν θφβνπκε ζε κηθξέο ιεπηέο θέηεο θαη ην βάδνπκε ζηνλ αζβέζηε γηα 
λα ζθίμεη (ζπλήζσο απφ ην βξάδπ θαη ην βγάδνπκε ηελ άιιε κέξα ην πξσΐ). 
Αθνχ βγάιινπκε ην θνινθχζη απφ ηνλ αζβέζηε ην πιέλνπκε θαιά κε θαπηφ 
λεξφ. Βάδνπκε ην κνχζην λα βξάζεη έηζη ψζηε λα εμαηκηζηεί ην νηλφπλεπκα 
πνπ πεξηέρεη θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ην θνινθχζη, ρσξίο λα 
πξνζζέζνπκε δάραξε ή λεξφ. Σν αθήλνπκε λα βξάζεη κέρξη λα δέζεη. Σέινο 
ξίρλνπκε 2 - 3 θχιια κνζρνκφινραο πνπ ζα δψζεη ζην γιπθφ άξσκα, ηα 
νπνία κεηά απφ ιίγν ηα αθαηξνχκε. 
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ΑΜΟΠΗΣΑ 
 

Τ ι η θ ά  
πέηαξα 
ζνπζάκη 
αιάηη 
ιάδη 

 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         ηνπκπάκε ην ζνπζάκη θαη πξνζζέηνπκε ην αιάηη, ην ηζηγαξίδνπκε κε 
ιάδη. Αιείθνπκε ην ηαςί κε ιάδη θαη ζηξψλνπκε ηελ πίηα ξαληίδνληαο ηα 
πέηαξα κε ζνπζάκη θαη ιάδη (ζε έλα ξαληίδνπκε κε ζνπζάκη θαη ζην επφκελν 
κε ιάδη). Σέινο ςήλνπκε ηελ πίηα γηα κία ψξα πεξίπνπ. 
 
 
 
 
 

ΣΑΦΤΛΑΡΜΗΑ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
ζηαθύιηα 
κνύζηνο 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Παίξλνπκε ηα ζηαθχιηα θαη ηα βάδνπκε δχν κέξεο κέζα ζηνλ αζβέζηε 
γηα λα ζθίμνπλ. Μεηά ηα βγάδνπκε θαη ηα πιέλνπκε θαιά γηα λα θχγεη ν 
αζβέζηεο. Μεηά ηα βάδνπκε κέζα ζε έλα θαδάλη ζην νπνίν βξάδεη ν κνχζηνο. 
Σ’ αθήλνπκε λα βξάζνπλ κέρξη λα πήμεη. Αθνχ ηα αθήζνπκε αξθεηή ψξα λα 
θξπψζνπλ, ηα βάδνπκε κέζα ζην πιπζάξη. Πάλσ απφ ην πιπζάξη 
ηνπνζεηνχκε έλα πηάην θαη ην γχξσ - γχξσ ζην πηάην βάδνπκε γχςν θαη ην 
αθήλνπκε λα βξάζεη. Αθνχ βξάζεη ην ηξψκε ην ρεηκψλα. 
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ΣΡΗΦΣΟ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
αιεύξη 
λεξό 
ηπξί 
ιίπα 

 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         “Πηάλνπκε” ην πξνδχκη θαη ην δπκψλνπκε. Μεηά ην ρσξίδνπκε ζε κηθξά 
θνκκάηηα. Αιείθνπκε ην ηαςί κε ιίπα. Αιείθνπκε ηα θνκκάηηα ηεο δχκεο κε 
ιίπα θαη αλά δχν ηα αλνίγνπκε κε ηα ρέξηα. Σν βάδνπκε ζην ηαςί θαη 
πξνζζέηνπκε ιίγν ηπξί. πλερίδνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ψζπνπ λα ηειεηψζεη 
ε δχκε. Ξαλαδπκψλνπκε ζηξίβνληαο ην κείγκα, κέζα ζην ηαςί, ην απιψλνπκε 
θαη ην ςήλνπκε γηα κία ψξα. 
 
 
 
 
 

ΣΜΑΣΗ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
πέηαξα 
ιάδη 

θξεκκύδηα 
ζάιηζα 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Πιάζνπκε δχν κέηξηα πέηαξα. Βάδνπκε ιάδη, ηξηκέλν θξεκκχδη θαη κεηά 
ζάιηζα γηα λα βξάζνπλ θαη έπεηηα ην λεξφ πνπ ρξεηάδεηαη. Μεηά απφ έλα 
ρφριν θφβνπκε ηα πέηαξα κηθξά θνκκάηηα θαη ηα αθήλνπκε λα ζηεγλψζνπλ. 
Έπεηηα ηα ξίρλνπκε κέζα λα βξάζνπλ γηα ιίγε ψξα. Σξψγνληαη κε ην θνπηάιη. 
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ΦΑΒΑ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
θνπθηά 
1 θξεκκύδη 
αιεύξη 

ιάδη 
αιάηη 
πηπέξη 

 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Βξάδνπκε ηα θνπθηά κέρξη λα καιαθψζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξνχκε 
ηε θινχδα. Βάδνπκε πάιη ηα θνπθηά λα βξάζνπλ ψζπνπ λα ιηψζνπλ. Μεηά 
ηζηγαξίδνπκε ην θξεκκχδη θαη ην ξίρλνπκε κέζα πξνζζέηνληαο δηαδνρηθά 
αιεχξη θαη αιάηη, αλαθαηεχνληαο ζπλέρεηα. Αθνχ γίλεη ζαλ θξέκα ην 
θαηαβάδνπκε απφ ηε θσηηά. Δλ ησ κεηαμχ ζε κία άιιε θαηζαξφια 
δεζηαίλνπκε ιάδη κε πηπέξη είηε θφθθηλν, είηε καχξν. Αθνχ βάινπκε ηελ θξέκα 
ζε πηάηα ξίρλνπκε απφ πάλσ ην δεζηφ ιάδη. 
 
 
 

ΥΟΤΑΦΣΗ 
 

Τ Λ Η Κ Α  

ζθόξδν 
ςσκί 
ιάδη 
μύδη 
αιάηη 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         ηνπκπάκε 1 - 2 θεθάιηα ζθφξδν θαη 1 - 2 βξεγκέλεο θέηεο ςσκί. Μεηά 
ξίρλνπκε ιάδη, μχδη θαη αιάηη. ην ηέινο ην αιείθνπκε πάλσ ζε θέηα ςσκί θαη 
ην ηξψκε. 
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ΥΟΤΜΔΡ’ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
ηπξί 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Μέζα ζε κία θαηζαξφια βάδνπκε ην ηπξί, πνπ ην πήμακε εθείλε ηελ 
εκέξα, ην βάδνπκε ζηε θσηηά θαη ην αλαθαηεχνπκε ζηγά - ζηγά σο πνπ λα 
ιηψζεη. Σν αθήλνπκε λα θξπψζεη θαη απφ πάλσ βγαίλεη ην βνχηπξν. ηε 
ζπλέρεηα ην ζεξβίξνπκε. 
 
 
 
 
 

ΦΑΡΟΕΟΤΜΗ 
 

Τ Λ Η Κ Α  
παηάηεο 
θξεκκύδηα 
ζέιηλν 
ςάξη 
πηπέξη 
αιάηη 
ξίγαλη 

θαξόηα 
ιάδη 
 

Δ Κ Σ Δ Λ Δ  Ζ  
         Ρίρλνπκε κέζα ζε κία θαηζαξφια ην ςηινθνκκέλν θξεκκχδη, ηηο 
παηάηεο, ηα θαξφηα, ην ζέιηλν, ην ςάξη, πηπέξη, αιάηη, ξίγαλε θαη λεξφ θαη ην 
αθήλνπκε λα βξάζεη. ηαλ βξάζεη ην ςαξνδνχκη βγάδνπκε ην ςάξη απφ ηελ 
θαηζαξφια θαη ζεξβίξνπκε ην ςαξνδνχκη. 
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Α γ θ ι ν ύ η ζ α  

         Ήηαλ έλα ςειφ μχιηλν ξαβδί πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο νη βνζθνί. Ζ 
ιαβή ηεο ήηαλ ζθαιηζκέλε κε δηάθνξα ζρέδηα. 

 

Α Γ Ρ Α Υ Σ Ι  

         Ήηαλ έλα κηθξφ ζε κήθνο μχιν πνπ ζην θάησ κέξνο ηνπ είρε έλα 
θπθιηθφ θνκκάηη μχινπ, ην ζθνλδχιη. ην αδξάρηη κάδεπαλ ηελ θισζηή πνπ 
γλεζφηαλ ζηε ξφθα. Σν έζηξηβαλ απφ ηελ πάλσ άθξε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 
Καηά ηε δεμηά θνξά ε θισζηή πνπ πξνέθππηε ιεγφηαλ πθάδη ελψ θαηά ηελ 
αξηζηεξή νλνκαδφηαλ ζηεκφλη. 
 

Α ι έ η ξ η  

         Ήηαλ γεσξγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην φξγσκα ησλ 
θηεκάησλ. Σν δεχαλε ζπλήζσο ζηα άινγα. Ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν απφ ζίδεξν 
θαη απνηεινχληαλ απφ ην πλί, ηνλ ζηαπξφ θαη ηηο ρεηξνιαβέο. ηα άινγα 
πηαλφληαλ απφ ηνπο θάιαγγεο. 
 

Α ι ν γ ν ζ ί δ ε ξ α  

         Υξεζίκεπαλ ζηελ αθηλεηνπνίεζε ησλ αιφγσλ κεηά ην μέδεκα. Ήηαλ ζαλ 
ρεηξνπέδεο πνπ εθάξκνδαλ ζηα δχν κπξνζηηλά πφδηα. πλδένληαλ κεηαμχ 
ηνπο κε κηα αιπζίδα ζηδεξέληα. 

 

Α ι θ ά δ η  γ η α  θ α ι ν ύ π η  

         Ήηαλ έλα μχιηλν εξγαιείν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα 
θαηαλέκνπλ νκνηφκνξθα ηελ ιάζπε κέζα ζην θαινχπη ησλ πιεζηψλ. 
Απνηεινχληαλ απφ κία νξζνγψληα βάζε θαη κία ρεηξνιαβή πνπ βξηζθφηαλ 
πάλσ ζ’ απηή. 
 

Α λ έ κ ε  

         Υξεζηκνπνηνχληαλ γηα ην κάδεκα ηνπ λήκαηνο ζε θνπβάξηα. 
Απνηεινχληαλ απφ έλα ρνλδξφ θπιηλδξηθφ θνκκάηη μχινπ ζηε κέζε ηνπ 
νπνίνπ ήηαλ θαξθσκέλε κία καθξηά βέξγα. Λίγν πην πάλσ απφ ηελ έλσζε 
βέξγαο - μχινπ ππήξραλ δχν ζαληδάθηα ελσκέλα πάλσ ζηε βέξγα ζε ζρήκα 
ζηαπξνχ. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη ζην πάλσ κέξνο ηεο. Ο πάλσ “ζηαπξφο” ήηαλ 
κηθξφηεξνο απφ ηνλ θάησ θαη ζπλδεφηαλ κεηαμχ ηνπο απφ ηηο άθξεο κε ιεπηά 
περάθηα. ην ζεκείν ζχλδεζεο κε ηελ βέξγα νη ζηαπξνί ήηαλ ηξχπηνη ψζηε ην 
ζχζηεκα ζηαπξνί - περάθηα λα γπξίδεη γχξσ απφ ηε βέξγα. 
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Α μ ά ι η  

         Σν αμάιη απνηεινχληαλ απφ έλα μχιν πνπ ζηελ πάλσ άθξε είρε έλα 
θαξθί κε θνκκέλν ην θεθάιη, ηελ βνπθέληξα. Μ’ απηή θέληξηδαλ ηα δψα γηα λα 
πξνρσξάλε πην γξήγνξα. Ζ άιιε άθξε θαηέιεγε ζε έλα κηθξφ ηξηγσληθφ 
ζίδεξν πνπ ιεγφηαλ επίζεο αμάιη θαη ρξεζίκεπε ζην άλνηγκα ηξππψλ γηα λα 
βάδνπλ ηα παινχθηα. 
 

Α ξ γ α ι ε η ό ο  

         ηνλ αξγαιεηφ γηλφηαλ φια ηα πθαληά πνπ είρε ην θάζε ζπίηη. 
Απνηεινχληαλ απφ δηάθνξα μχιηλα εμαξηήκαηα. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ήηαλ πνιχ απιφ. ηε κέζε είρε ην ρηέλη, αξθεηά κεγάιν γηα λα θαιχπηεη ην 
πιάηνο ηεο δψλεο ηνπ πθαληνχ. Δίρε ηα πέδηια πνπ κε ηα πφδηα ηεο ε 
πθάληξα άιιαδε ηελ πνξεία ηεο θισζηήο. Δπίζεο είρε ηα κπηάξηα, κέζα απφ 
ηα νπφία πεξλνχζαλ νη ελαιιαζζφκελεο θισζηέο χθαλζεο πνπ πεξλνχζαλ 
θαη απφ ην ρηέλη. Σέινο είρε ηα δίρηπα, ηα αθηηά, ηε ζαΐηα, ηηο παιάκεο, ηα 
θαξνχιηα, ην παηηέξη φπνπ αλεβνθαηέβαηλε ην ζηεκφλη. 

 

Β α ζ η ι η ά δ η α  

         Ήηαλ παηρλίδη πνπ παηδφηαλ απφ αγφξηα κε ηα θφηζηα (αζηξαγάινπο) 
απφ ηα πφδηα ησλ πξνβάησλ. Κάζε θφηζη αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ είρε θαη 
δηαθνξεηηθή νλνκαζία. Δπίζεο δηαρσξηζκφο γηλφηαλ αλάκεζα ζηα αξηζηεξά 
θαη ηα δεμηά. Γειαδή ζ’ απηά ηνπ αξηζηεξνχ πνδηνχ θαη ζ’ απηά ηνπ δεμηνχ. 
Ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ππήξρε ζηα δεμηά, ηα δεμάθηα. 
 

Β π δ ν ύ ξ α  

         Ήηαλ έλα μχιηλν δνρείν. Υξεζηκνπνηνχληαλ σο κέηξν δχγηζεο. 
Υσξνχζε αθξηβψο 10 νθάδεο. Μεηξνχζαλ θαζφιηα, ζηηάξη, θαιακπφθη θαη 
γεληθά ζπφξνπο. Γπν βπδνχξεο ήηαλ ίζεο κε έλα ζηακπφιη. 
 

Γ α ι ί θ α  

         Ήηαλ έλα θνθίλη απφ πιεγκέλα θαιάκηα. Ήηαλ πεξίπνπ 1κέηξν ζην 
χςνο θαη αξθεηά πιαηχ. Υξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε κεηαθνξά αρχξσλ θαη 
άιισλ... 
 
 

Γ α ι ί θ η  

 
         Ήηαλ παξφκνην κε ηε γαιίθα φκσο πην κηθξφ ζε δηαζηάζεηο. Σν 
ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ πεξηηησκάησλ ησλ δψσλ έμσ απφ ην 
ζηάβιν. 
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Γ ά ζ η ξ α  

         Ήηαλ έλα είδνο θνχξλνπ. Απνηεινχληαλ απφ έλα ζηδεξέλην θαπάθη 
πάλσ ζην νπνίν βάδαλε ζηάρηε. ηελ θνξπθή ηνπ ππήξρε έλα ρεξνχιη ζην 
νπνίν εθάξκνδε έλα μχιν γηα λα ζεθψλεηαη. Ζ γάζηξα ζηεξεψλνληαλ πάλσ 
ζε δχν βάζεηο αλάκεζα ζηηο νπνίεο ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ε ππξνζηηά πνπ 
πάλσ ηεο βάδαλε ην ηαςί κε ην θαγεηφ. Κάησ απφ ηελ ππξνζηηά αλάβαλε 
θσηηά πνπ δηαηεξνχζε δεζηέο θαη ηηο ζηάρηεο. Έηζη ςελφηαλ θαη ην θαγεηφ. 
 

Γ θ η ν ύ κ η  

         Σζίγθηλν δνρείν κε ζηελφ ζηφκην θαη θαξδχ ην ππφινηπν κέξνο ηνπ. Ζ 
ρξήζε ηνπ ήηαλ γηα κεηαθνξά ή απνζήθεπζε πγξψλ. Δπίζεο ζην ζηφκηφ ηνπ 
ππήξραλ δχν ρεξνχιηα. 
 

Γ θ η ν π ξ λ η ά λ η  

         Παιηά ήηαλ ζηνιίδη, ζαλ πεξηδέξαην γηα ηηο γπλαίθεο. Αξγφηεξα ην 
βάιαλε πάιη ζαλ ζηνιίδη ζηα άινγα. ηεξεσλφηαλ ζηε ζέια θαη θξέκνληαλ 
ζην ζηήζνο ηνπ αιφγνπ. 
 

Γ ν π ξ λ ό θ ν π ζ θ α  

         Ήηαλ ε νπξνδφρνο θχζηε ηνπ γνπξνπληνχ. Σα κηθξά παηδηά ηελ 
ηέλησλαλ φζν πην πνιχ γηλφηαλ θαη απηή πιάηαηλε. ην ηέλησκα βνεζνχζε 
πνιχ ε ζηάρηε κε ηελ νπνία επεμεξγαδφηαλ ηελ γνπξλφθνπζθα πξηλ ην 
ηέλησκα. Σέινο ηελ θνχζθσλαλ θαη γηλφηαλ έλα κεγάιν θαη αλζεθηηθφ 
κπαιφλη. 
 

Γ η ξ κ ό λ η  

         Ήηαλ έλα κεγάιν θφζθηλν κε θαξδηέο ηξχπεο. Κνζθίληδαλ ζ’ απηφ 
δηάθνξνπο ζπφξνπο φπσο ην ζηηάξη γηα λα απαιιαρζεί απφ ην άρπξν. 
 
 

Γ ν θ ά λ η  

         Σν δνθάλη ήηαλ έλα ρνληξφ ζαλίδσκα πάλσ ζην νπνίν ήηαλ 
θαξθσκέλεο ζηεξεά κηθξέο ιακαξίλεο θνθηεξέο ή εηδηθέο κηθξέο 
πξνεμέρνπζεο πεηξίηζεο απφ ππξφιηζν ψζηε λα θφβνπλ ηηο θαιακηέο θαη λα 
ηηο θάλνπλ άρπξν. Σν δνθάλη απηφ (κε ηηο θνθηεξέο πεηξίηζεο) απνηεινχληαλ 
απφ 3 ζαληδψκαηα ζπλδεφκελα κεηαμχ ηνπο. Μπξνζηά ήηαλ ζηελά θαη πξνο 
ην πίζσ κέξνο πιαηχλνληαλ, δειαδή κπξνζηά ην πιάηνο ηνπ δνθαληνχ ήηαλ 
πεξίπνπ 70 εθαηνζηά, πίζσ 1,5 κέηξα θαη κήθνο επίζεο 1,5 κέηξα. Σν 
ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ην αιψληζκα. 
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Γ ξ ε π ά λ η  

         Γεσξγηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν ζέξηδαλ ηα ζηηάξηα. Απνηεινχληαλ απφ 
κία μχιηλε ιαβή ζηελ νπνία εθάξκνδε κηα κεηαιιηθή θφςε ζε ζρήκα 
κηζνθέγγαξνπ. 
 

Ε ε ύ γ ι ε ο  

         Ήηαλ εμάξηεκα ηνπ δπγνχ. Απνηεινχληαλ απφ δχν μχια πνπ κπαίλαλε 
απφ ηελ θάζε πιεπξά ηνπ ιαηκνχ ησλ δψσλ θαη αζθάιηδαλ ην δπγφ. 
 

Ε ε π η ή ξ ε ο  

         Ήηαλ έλα ζρνηλί, εμάξηεκα ηνπ δπγνχ, ην νπνίν έδελε ηηο δεχγιεο θάησ 
απφ ην ιαηκφ ηνπ δψνπ. Ζ δεπηήξα ζπγθξαηνχζε ην δπγφ ζην δψν. 
 

Ε π γ ό ο  

         Ήηαλ έλα ρνληξφ μχιν ην νπνίν αθνπκπνχζε ζηνπο ηξαρήινπο ησλ δχν 
δψσλ. ην δπγφ εθάξκνδαλ νη δεχγιεο. Ο δπγφο ζπγθξαηνχζε ηα δψα γηα λα 
πεξπαηάλε καδί. 
 

Θ θ ν ύ ι α  

         Ήηαλ γεσξγηθφ εξγαιείν. Απνηεινχληαλ απφ έλα καθξχ μχιν, ζηε κία 
άθξε ηνπ νπνίνπ ππήξραλ 4 μχιηλα “δφληηα”. Υξεζηκνπνηνχληαλ γηα ην 
κάδεκα ησλ αρχξσλ. 
 
 
 
 

Ι δ η ά ζ η ξ α  

         Ήηαλ έλα ζαληδάθη κε κήθνο πεξίπνπ 35 εθαηνζηά πνπ ζηελ επηθάλεηά 
ηνπ είρε δχν παξάιιειεο ζεηξέο απφ ηξχπεο. Δπίζεο ζηηο άθξεο ήηαλ θάπσο 
πην ζηελφ θαη ζρεκάηηδε ηηο ρεηξνιαβέο. Υξεζίκεπε γηα ην ίδηαζκα, δειαδή ην 
άλνηγκα ησλ θνπβαξηψλ, πνπ ζηε ζπλέρεηα έβαδαλ ζηνλ αξγαιεηφ. 
 

Κ ά δ ε  

         Ήηαλ έλα είδνο μχιηλνπ βαξειηνχ ην νπνίν θάησ ήηαλ θαξδχ θαη πξνο 
ηα πάλσ ζηέλεπε. Δίρε χςνο πεξίπνπ 1 κέηξν θαη απφ πάλσ ήηαλ αλνηρηφ. Σν 
θαπάθη δελ ήηαλ έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν αιιά κπνξνχζε λα είλαη 
νηηδήπνηε π.ρ. έλα ηαςί. Μέζα ζηελ θάδε ηνπνζεηνχζαλ ηπξί ή ειηέο. 
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Κ α δ ά λ η  

         Ήηαλ κία ράιθηλε “ρχηξα” κεγάισλ δηαζηάζεσλ. Δίρε δχν ρεξνχιηα απφ 
πιάγηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ην βξάζηκν λεξνχ ή θαγεηνχ.  
 

Κ α δ η ά θ α  

         Απνηεινχληαλ απφ έλα θαξδχ ζαλίδσκα (ηεηξάγσλν ή νξζνγψλην) ζηηο 
δχν πιεπξέο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ζηεξεσκέλα δχν καθξφζηελα μχια πνπ 
απνηεινχζαλ ηηο ρεηξνιαβέο.Ζ θαδηάθα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε κεηαθνξά 
ηεο θνπξηάο ησλ δψσλ ή άιισλ νηθνδνκηλψλ πιηθψλ. 
 

Κ α ι ν ύ π η  

          Τπήξραλ δχν εηδψλ θαινχπηα. Έλα ήηαλ ην θαινχπη κε ην νπνίν 
θαηαζθεχαδαλ ηα πιεζηά (ρσκάηηλα ηνχβια) γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ζπηηηψλ. 
Απνηεινχληαλ απφ κηα κεγάιε μχιηλε ζήθε ε νπνία ήηαλ ρσξηζκέλε ζε 
ηεκάρηα. Ρίρλαλ κέζα ην κείγκα απφ ιάζπε, άρπξν θ.ά. θαη κε έλα εηδηθφ 
εξγαιείν ην ίζηαδαλ γηα λα γίλεη ην πιεζί. Σν άιιν θαινχπη ήηαλ μχιηλν θαη ζε 
κνξθή πνδηνχ, φπνπ έβαδαλ ηηο πιεθηέο θάιηζεο (ηζηξέπηα) γηα λα πάξνπλ ηε 
θφξκα ηνπ πνδηνχ.   
 
 
 
 

Κ α ι η ά θ η  

         Ήηαλ παξφκνην κε ην ζακάξη ησλ γατδνπξηψλ, αιιά πην κηθξφ. Ζ ρξήζε 
ηνπ πξννξηδφηαλ κφλν γηα άινγα. Ήηαλ θηηαγκέλν απφ δέξκα θαη μχιν θαη 
αλάκεζά ηνπο ππήξραλ βξχδα (ςηιφ ρνξηάξη) γηα λα θάζεηαη πην καιαθά ν 
αλαβάηεο. 
 

Κ α κ η ζ ί θ η  

         Σν θακηζίθη ήηαλ έλα καθξχ μχιν, ζηε κία άθξε ηνπ νπνίνπ ππήξρε κία 
ιεπηή ισξίδα δέξκαηνο. Υξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα θηππάλε ηα άινγα ψζηε 
λα πάλε πην γξήγνξα ζην δξφκν. 
 

Κ α λ η ή ι η  

         Ήηαλ έλαο κηθξφο ηζίγθηλνο θψλνο πνπ ρξεζίκεπε ζην θσηηζκφ. Σνλ 
γέκηδαλ κε πεηξέιαην ή άιιε παξφκνηα θαχζηκε χιε θαη ζηελ θνξπθή βάδαλ 
έλα θπηίιη απφ βακβάθη ην νπνίν αλάβαλε. 
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Κ ά π α  

         Ζ θάπα ήηαλ έλαο καθξχο ρηηψλαο θαη γηλφηαλ απφ ηξίρα γηδηψλ. Σελ 
ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ρεηκψλα πνπ έθαλε πνιχ θξχν γηα λα δεζηαίλνληαη θαη 
γηα ηελ βξνρή, αθνχ ηφηε δελ ππήξραλ νκπξέιεο (ε θάπα δελ απνξξνθνχζε 
λεξφ). 
 

Κ α π ά θ η  ( θ α η ζ α ξ ό ι α ο )  

         Σν θαπάθη απφ ηελ θαηζαξφια είλαη ην ίδην κε ηα ζεκεξηλά θαπάθηα θαη 
είλαη θηηαγκέλν απφ ραιθφ ή ηζίγθν, πνπ δελ ιηψλεη ζηηο πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θιείζηκν ηεο θαηζαξφιαο. 
 

Κ α π ί ζ η ξ η  

         Ήηαλ θηηαγκέλν απφ ζρνηλί θαη εθάξκνδε ζην θεθάιη ησλ αιφγσλ, 
γατδνπξηψλ θηι. Καηέιεγε ζε καθξχ ζρνηλί απφ ην νπνίν έδελαλ ηα δψα. 
πλδένληαλ επίζεο κε ην ραιηλφ.  
 

Κ α ξ δ ά ξ η  

         Ήηαλ έλαο μχιηλνο θάδνο χςνπο 35 εθαηνζηψλ πεξίπνπ κέζα ζηνλ 
νπνίν κάδεπαλ ην γάια απφ ην άξκεγκα ησλ δψσλ. Σν θξαηνχζαλ απφ έλα 
μχιηλν εκηθπθιηθφ ρεξνχιη ην νπνίν ζηεξεσλφηαλ ζε δχν ηξχπεο ηζάξηζκσλ 
πξνεμνρψλ ζηα πιάγηα ηνπ θάδνπ. 
 

Κ α ξ ν η ζ ά θ η  μ ύ ι η λ ν  

         Ήηαλ ίδην κε ην ζεκεξηλφ θαξφηζη φκσο πην κηθξφ ζε δηαζηάζεηο. Ήηαλ 
θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν θαη ε ξφδα ηνπ ήηαλ ζηδεξέληα ρσξίο ην ειαζηηθφ 
πεξίβιεκα. Σν ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα κεηαθέξνπλ δηάθνξα πξάγκαηα θαη 
θπξίσο ηα πνιχ βαξηά. 
 

Κ α ξ π ν ι ό τ  

         Ήηαλ γεσξγηθφ εξγαιείν πνπ απνηεινχληαλ απφ κία μχιηλε ιαβή κε 4 
θαξδηά δφληηα κπξνζηά. Ζ απφζηαζε αλάκεζα ζηα δφληηα ήηαλ κηθξή. Ζ 
ιαβή είρε κήθνο πεξίπνπ 80 εθαηνζηά. Υξεζηκνπνηνχληαλ γηα ην ιχρληζκα 
ηνπ ζηηαξηνχ θαη άιιεο δνπιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζπφξνπο. 

 

Κ α ζ α ΐ  

         Σν ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ην θαζάξηζκα θαη μχζηκν ησλ αιφγσλ. Ήηαλ 
κία ζηδεξέληα βνχξηζα κε 6 ζεηξέο δφληηα θαη επίζεο ζηδεξέλην ρεξνχιη απφ 
πάλσ. 
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Κ ι ά π α  

         Ήηαλ έλα ζίδεξν πνπ ζρεκάηηδε γάληδν θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ είρε έλα 
θξίθν φπνπ πηαλφηαλ ε αιπζίδα πνπ θαηέιεγε ζην δπγφ ησλ δψσλ. Απφ ην 
γάληδν πηαλφηαλ ε ζβάξλα ηελ νπνία έζεξλαλ γηα λα ςηινρσκαηίζνπλ ην 
ρσξάθη. 
 

Κ ι ε η δ ί  θ ά ξ ν π  

         Απνηεινχληαλ απφ έλα ζηδεξέλην θχθιν ζηνλ νπνίν ήηαλ 
πξνζαξηεκέλε κία ρεηξνιαβή. Σν θιεηδί εθάξκνδε ζην θέληξν ηεο ξφδαο ηνπ 
θάξνπ, ην παμηκάδη θαη ρξεζίκεπε γηα λα ηελ θιεηδψλεη ή λα ηελ μεθιεηδψλεη.  
 

Κ ι ε η δ ν π ί λ α θ ν  

         Ήηαλ έλα κηθξφ  μχιηλν ζηξνγγπιφ κπσι κε θαπάθη. Μέζα ζην 
θιεηδνπίλαθν βάδαλε θαγεηφ, φπσο ηπξί ή ειηέο, γηα λα ην παίξλνπλ καδί 
ηνπο. 

 

 

Κ ν ζ η ά  

         Ήηαλ γεσξγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ην θφςηκν ηνπ 
ρνξηαξηνχ. Απνηεινχληαλ απφ έλα καθξχ θαη ιεηαζκέλν μχιν ζην θέληξν ηνπ 
νπνίνπ ππήξρε κία κηθξή μχιηλε ρεηξνιαβή. ηελ άθξε ηνπ κεγάινπ μχινπ 
ππήξρε κία κεηαιιηθή θφςε. Σελ θφςε ηελ ηξνρνχζαλ κε ην ακφλη γηα λα 
θφβεη θαιχηεξα. 
 

Κ ό ζ θ η λ ν  

         Ήηαλ έλα ηαςί, ε βάζε ηνπ νπνίνπ ήηαλ ηξππεηή θαη κ’ απηφ δηαρψξηδαλ 
ην ζπφξν πνπ θνζθίληδαλ απφ μέλα ζσκαηίδηα. 
 

Κ ν π δ ν π λ ά θ η α  

          Ήηαλ κηθξέο κπξνχληδηλεο θνχθηεο κπάιεο κέζα ζηηο νπνίεο ππήξρε 
κία κηθξή ζηδεξέληα κπίιηα. Σα ηνπνζεηνχζαλ ζαλ πεξηδέξαην ζην ιαηκφ ησλ 
αιφγσλ. 
 

Κ ν π δ ν ύ λ η α  

         Σα θνπδνχληα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ κπξνχληδν ή άιια εηδηθά 
κίγκαηα. Δίραλ δηάθνξα ζρήκαηα, ην ζπλεζέζηεξν φκσο ήηαλ ν θψλνο. Ήηαλ 
θνχθηα θαη απφ κέζα θξεκφηαλ έλα κηθξφ ζηδεξάθη πνπ ιεγφηαλ γιψζζα. 
Κνπλψληαο ην θνπδνχλη ε γιψζζα ρηππνχζε ζηα εζσηεξηθά ηνπ ηνηρψκαηα 
θαη έβγαδε ην ραξαθηεξηζηηθφ ήρν. Σα θξεκνχζαλ απφ ην ιαηκφ ησλ δψσλ. 
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Κ ν π τ λ ά θ η α  

         Υσκάηηλεο κπίιηεο βακέλεο ζε δηάθνξα ρξψκαηα κε ηηο νπνίεο έπαηδαλ 
ηα παηδηά. 
 

θ ν π η ά ι α  γ η α  η ε  ι ί π α  

         Μεγάιν μχιηλν θνπηάιη κε ην νπνίν έιησλαλ ηε ιίπα κέζα ζ’ έλα κεγάιν 
θαδάλη. 
 

Κ ν π η ά ι ε ο  

          Ήηαλ κεγάια μχιηλα θνπηάιηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ην 
αλαθάηεκα ηνπ θαγεηνχ. 
 

 

Κ ν π η ζ π ί  

         Παηδηθφ παηρλίδη πνπ απνηεινχληαλ απφ έλα ηφμν θη έλα βέινο. Με απηά 
ηα κηθξά παηδηά ρηππνχζαλ δηάθνξνπο ζηφρνπο. 
 

Κ ν π θ ί λ ε ο  

         Πνιχ κεγάια ζηξνγγπιά θαιάζηα πιεγκέλα κε ιπγαξηέο ή θαιάκηα. 
Υξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα βάδνπλ θαιακπφθη, ζηηάξη ή άιια πξάγκαηα. 
 

Κ ύ π ξ α  

         Μαθξφζηελα θνπδνχληα κε καθξχ γισζζίδη. Ο ήρνο ηνπο ήηαλ ςηιφο θαη 
ραξαθηεξηζηηθφο. 

 

Λ α ΐ λ η  

         Ήηαλ πήιηλν δνρείν κέζα ζην νπνίν βάδαλε ην λεξφ γηα λα δηαηεξείηαη 
δξνζεξφ. ην θάησ κέξνο ηνπ έκνηαδε κε ζηάκλα. Σν ζηφκηφ ηνπ ήηαλ πνιχ 
ςειφ θαη ζηελφ. Πνιιέο θνξέο ην δηαθνζκνχζαλ. 
 

Λ ά κ π α  

         Ζ ιάκπα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ γπάιηλε. Απνηεινχληαλ απφ κία 
γπάιηλε βάζε ηελ νπνία γέκηδαλ κε πεηξέιαην. Πάλσ ζηε βάζε βάδαλε ην 
θπηίιη ην νπνίν αλάβαλε. Πάλσ απ’ ην θπηίιη ηνπνζεηνχζαλ ην ιακπνγπάιη. 
Απηφ βνεζνχζε ζην λα δηαρέεηαη θαιχηεξα ην θσο θαη λα κελ ζβχλεη ην 
θπηίιη. 
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Λ α κ π ν γ π ά ι η  

         Ήηαλ γπάιηλν εμάξηεκα ηεο ιάκπαο. Δίρε ζρήκα πεξίπνπ θσληθφ θαη 
ήηαλ αλνηρηφ απφ πάλσ. Έκπαηλε πάλσ απφ ην θπηίιη γηα λα κελ ζβήλεη, 
αιιά θαη γηα λα δηαρέεηαη ην θσο πην θαιά. 
 

Λ α λ ά ξ η α  

         Λαλάξηα ππήξραλ δχν εηδψλ, ηα ζηξσηά θαη ηα ςειά. Ήηαλ θαη ηα δχν 
μχιηλα θαη ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα μέλνπλ ηα καιιηά ησλ πξνβάησλ. Σα 
ςειά ιαλάξηα, πνπ ήηαλ δεπγάξη, απνηεινχληαλ ην θαζέλα απφ κία 
ρεηξνιαβή πνπ θαηέιεγε ζε έλα θνκκάηη μχινπ πάλσ ζην νπνίν ήηαλ 
θαξθσκέλα κεγάια θαξθηά. Σα άιια ιαλάξηα, ηα ζηξσηά, απνηεινχληαλ απφ 
κία πιαηηά ζαλίδα, ε νπνία ζηελ κία ηεο άθξε είρε ηεηξάγσλεο κηθξέο ζαλίδεο 
(δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 30 x 30 εθαηνζηά) πνπ ζρεκαηίδαλ παξαιιειεπίπεδν. 
ηελ πάλσ πιεπξά ηνπ παξαιιειεπηπέδνπ ππήξραλ κηθξά θαξθηά πνπ 
ηαηξηάδαλ κε απηά κηαο άιιεο ζαλίδαο ίδηνπ κε απηήο κεγέζνπο πνπ έκπαηλε 
απφ πάλσ ηεο. Σα ςειά ιαλάξηα ήηαλ θηλνχκελα θαη βνεζνχζαλ ζην 
μεκπέξδεκα ησλ καιιηψλ, ελψ ηα ζηξσηά έκπαηλαλ απφ θάησ αθίλεηα θαη 
ίζηαδαλ ηα ήδε μεκπεξδεκέλα καιιηά πξνβάησλ. 
 

Μ α γ θ ά ι η  

         Σζίγγηλν ζηξνγγπιφ δνρείν κε ηξία ζηδεξέληα πφδηα κέζα ζην νπνίν 
βάδαλ ηα θάξβνπλα θαη άλαβαλ θσηηά γηα λα δεζηαίλνληαη ην ρεηκψλα. 

 

Μ α λ η θ έ η η α  

         Δμάξηεκα ηεο παξαδνζηαθήο ζηνιήο ηεο θαξαγθνχλαο. Ήηαλ έλα είδνο 
καληθηνχ κε ειαθξφ θέληεκα πνπ ην θνξνχζαλ ζηα ρέξηα κέζα απφ ηα 
θαλνληθά καλίθηα ηεο ζηνιήο. 

 

Μ ά ζ η α  

         ηδεξέληα ηζηκπίδα πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην ηδάθη ή ζην καγθάιη 
γηα λα βάδνπλ ηα θάξβνπλα ή λα ζθαιίδνπλ ηε θσηηά. 
 

Μ α ζ η ξ α π ά ο  

         Ήηαλ κία γπάιηλε πηαηέια κέζα ζηελ νπνία έβαδαλ δηάθνξα θαγεηά. 
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Μ π α ν ύ ι ν  

         Ήηαλ έλα μχιηλν θαζφλη κε κεγάιεο δηαζηάζεηο. πλήζσο είρε δηάθνξεο 
δηαθνζκήζεηο. ηηο δχν πιατλεο πιεπξέο ηνπ ππήξραλ δχν κηθξέο ρεηξνιαβέο. 
Αζθάιηδε κε κηα κηθξή θιεηδαξηά. Μέζα ζην κπανχιν έβαδαλ ξνχρα, ζεληφληα 
θαη δηάθνξα άιια πξάγκαηα. Σν κπανχιν νλνκαδφηαλ επίζεο θαη ζεληνχθη. 

 
 
 

Μ π έ θ η  

         Ήηαλ πέηξα πεξίπνπ θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο κε κία κεγάιε θνηιφηεηα 
ζηε κέζε, κέζα ζηελ νπνία ζηνπκπνχζαλε ην ζηηάξη γηα λα αθαηξεζεί ε 
θινχδα ηνπ. 

Μ π η ζ ί θ η  

         Υακειή μχιηλε θνχληα πνπ βάδαλ ηα κσξά θαη ηα θνπλνχζαλ γηα λα 
θνηκεζνχλ. 

 

Μ π ν π ξ ό λ α  

         Ήηαλ εξγαιείν κε ην νπνίν ςηινρσκάηηδαλ ην ρσξάθη. Απνηεινχληαλ 
απφ δχν φκνηα ζηδεξέληα θαη ηεηξάγσλα πεξίπνπ κέξε πνπ ελψλνληαλ κεηαμχ 
ηνπο κε γάληδνπο. Σν θάζε κέξνο είρε ζηε κία επηθάλεηά ηνπ πνιιά δφληηα. 
Σελ κπνπξφλα ηελ έζεξλαλ πίζσ απφ ηα δψα. 
 

Μ π ν π η η λ έ ι ν  

         Φειφ μχιηλν δνρείν, ζηελφ ζην θάησ κέξνο ηνπ θαη θαξδχ πξνο ηα 
πάλσ κέζα ζην νπνίν έβαδαλ ην γάια πνπ ρηππνχζαλ ζηε ζπλέρεηα κε ην 
κπνπηηλφμπιν γηα λα ην κεηαηξέςνπλ ζε βνχηπξν. 
 

Μ π ν π η η λ ό μ π ι ν  

         Ήηαλ εμάξηεκα ηνπ κπνπηηλέινπ. Απνηεινχληαλ απφ έλα θπιηλδξηθφ 
μχιν αξθεηά καθξχ πνπ θαηέιεγε ζε κία ηεηξάγσλε βάζε. Με ην 
κπνπηηλφμπιν ρηππνχζαλ ην γάια πνπ ππήξρε κέζα ζην κπνπηηλέιν γηα λα 
γίλεη βνχηπξν. 
 

Μ π η ά ξ η α  

         Απνηεινχζαλ εμάξηεκα ηνπ αξγαιεηνχ. Κάζε κπηάξη είρε δχν μχιηλεο 
βέξγεο παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο νη νπνίεο ζπλδένληαλ κε ηηο ζειηέο, δειαδή 
θνκκάηηα ζπάγγνπ. Μέζα απφ ηα κπηάξηα πεξλνχζαλ νη ελαιιαζζφκελεο 
θισζηέο χθαλζεο πνπ πεξλνχζαλ θη απφ ην ρηέλη. 
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Ν η ξ κ ό ο  

         Ήηαλ έλα εμάξηεκα ηνπ δπγνχ θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν ζε θάξα πνπ 
ζέξλνληαλ απφ βφδηα. Απνηεινχληαλ απφ έλα καθξχ θαη ρνληξφ μχιν ζηελ 
πίζσ άθξε ηνπ νπνίνπ ήηαλ πξνζαξηεκέλα δχν ηξίγσλα, ην έλα κέζα ζην 
άιιν. Σα ηξίγσλα απηά είραλ εηδηθά ζηδεξάθηα πνπ πηαλφηαλ απφ ην θάξν. Ζ 
κπξνζηηλή πιεπξά πηαλφηαλ απφ ην δπγφ ησλ βνδηψλ. Ο ληξκφο βνεζνχζε 
ζην ηξάβεγκα ηνπ θάξνπ. 
 
 

Ν η ξ α κ η η δ ά λ α  

         Γπάιηλν δνρείν κε ζηελφ ζηφκην ην νπνίν απ’ έμσ ήηαλ ηπιηγκέλν κε 
ςάζα. ην ζηφκηφ ηνπ εθάξκνδε έλαο θειφο. Μέζα ζηε ληξακηηδάλα έβαδαλ 
θξαζί. 
 

Ξ ύ ι η λ ε  ζ θ ά θ ε   

         Ήηαλ έλα είδνο ιεθάλεο θαηαζθεπαζκέλε απφ μχιν. Υξεζίκεπε ζην 
δχκσκα θαη ζην πιχζηκν ησλ ξνχρσλ. Δίρε χςνο πεξίπνπ 40 εθαηνζηά θαη 
κήθνο 80 εθαηνζηά. 
 

Ξ ύ ι η λ ν  θ η π ά ξ η  

         Ήηαλ παξφκνην κε ην ζεκεξηλφ θηπάξη κφλν πνπ ήηαλ θηηαγκέλν απφ 
μχιν. Σν ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα ιηρλίδνπλ ηα δεκεηξηαθά (ζηηάξη,  ξεβχζηα, 
βίθν, θαθέο, θά). 
 

Ό θ η  

         Ήηαλ καθξχ θαη βαξχ μχιν πνπ έκπαηλε αλάκεζα ζηα άινγα θαη 
θαηέιεγε ζην ηέινο ηνπ θάξνπ. Δίρε αιπζίδεο πνπ ζπλδένληαλ κ’ απηέο ησλ 
θαιαγγηψλ θαη ρξεζίκεπε ζην λα κελ αθνπκπάλε ηα δψα κεηαμχ ηνπο. 
 

Π α ι ά κ ε  

         Ήηαλ εμάξηεκα ηνπ αξγαιεηνχ θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν. Έκνηαδε κε 
παιάκε θαη είρε 3 δάρηπια. Αλάκεζα ζ’ απηά ηα δάρηπια κπαίλαλε ηα 
θαξνχιηα ηα νπνία αλεβνθαηέβαηλαλ. 
 

Π α ι ά λ η δ α  

         ηδεξέλην εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην δχγηζκα πνιχ 
βαξηψλ αληηθεηκέλσλ. 
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Π ά λ η ε ο  

         Ήηαλ πθαληά ζε ηεηξάγσλν ή νξζνγψλην ζρήκα, ηα νπνία θξεκνχζαλ 
ζηνλ ηνίρν γηα λα ηνλ δηαθνζκνχλ. Οη πάληεο παξνπζίαδαλ δηάθνξεο 
παξαζηάζεηο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο ήηαλ πνηθίιεο. 
 

Π α ζ α δ ό η η  ή  α π α δ ό η η  

         Ήηαλ γεσξγηθφ εξγαιείν, αξθεηά ςειφ (πεξίπνπ 2 κέηξα) κε ην νπνίν 
θφξησλαλ ηα δεκάηηα ζηαξηνχ. Απνηεινχληαλ απφ κία μχιηλε ιαβή θαη επίζεο 
δχν μχιηλα δφληηα. 

 

Π ε ι έ θ η  

         Ήηαλ έλα είδνο αηζάιηλνπ ηζεθνπξηνχ κε ην νπνίν έθνβαλ ηα δέληξα. Ζ 
θφςε ηνπ ήηαλ αξθεηά πιαηηά θαη γη’ απηφ πνιιέο θνξέο ην ρξεζηκνπνηνχζαλ 
γηα ην θφςηκν θξέαηνο. 
 

Π έ η α ι α  

         Μηθξά ζηδεξέληα αληηθείκελα ζε ζρήκα πεξίπνπ εκηθπθιηθφ, ηα νπνία 
κπαίλαλε θάησ απφ ηα πφδηα ησλ αιφγσλ γηα λα κελ πιεγψλνληαη θαη γηα λα 
πξνρσξάλε πην ζηαζεξά. 
 

Π ή ι η λ ν  θ α η ζ α ξ ό ι η  

         Πήιηλν ζθεχνο πνπ έκνηδε κε θαηζαξφια θαη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα 
καγείξεκα. 
 

Π ή ρ ε ο  

         Ήηαλ έλα καθξφζηελν θνκκάηη μχινπ ή ζίδεξνπ ην νπνίν ήηαλ 
αξηζκεκέλν ζε ξνχπηα. Κάζε πήρεο ηζνδπλακνχζε κε 8 ξνχπηα. Με ηνλ πήρε 
κεηξνχζαλ κήθνο. 
 

Π η ξ ν π ζ η η ά  

         Ήηαλ απφ ζίδεξν, ζρεκάηηδε ηξίγσλν θαη ζηηο άθξεο είρε κηθξά πφδηα. 
Δθεί πάλσ έβαδαλ ηελ θαηζαξφια ή ην ηαςί γηα λα βξάζνπλ ηα θαγεηά, αθνχ 
άλαβαλ απφ θάησ θσηηά. 
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Π ι α ζ η ή ξ η  

         Ήηαλ απφ μχιν, ζηξνγγπιφ, κε δηάκεηξν ελφο κέηξνπ θαη ην 
ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα θηηάρλνπλ εθεί πάλσ ηελ πίηα. Σν πάρνο ηνπ ήηαλ 
πεξίπνπ δχν πφληνπο. Δπίζεο είρε κηα ρεηξνιαβή κε κηα νπή απ’ φπνπ ην 
θξεκνχζαλ ζηνλ ηνίρν. 
 

Π ι η ζ ά ξ η  

         Ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν απφ πειφ, ζε ζρήκα θπιηλδξηθφ θαη είρε χςνο 
πεξίπνπ 1,5 κέηξα. Υξεζίκεπε γηα ηελ απνζήθεπζε ζηηαξηνχ, θαιακπνθηνχ 
θ.ά. 
 

Π λ ά θ α  

         Ήηαλ καγεηξηθφ ζθεχνο παξφκνην κε ην θιεηδνπίλαθν αιιά ρσξίο 
θαπάθη. Δπίζεο ήηαλ πην κεγάιν ζε δηαζηάζεηο. Μέζα ζηελ πλάθα θηηάρλαλε 
ηελ ζθνξδαιηά θπξίσο θαη έπεηηα ηξψγαλε φινη καδί απφ εθεί, δειαδή ηελ 
ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη σο πηαηέια. 
 

Π ν δ η ά  

         Απνηεινχζε κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο ζηνιήο ηεο θαξαγθνχλαο. Ήηαλ 
καθξφζηελε κε πεξίπνπ 40 εθαηνζηά πιάηνο θαη χςνο πνπ εμαξηψληαλ απφ 
ην χςνο ηεο θαξαγθνχλαο. Τπήξρε ζε δηάθνξα ζρέδηα θαη ρξψκαηα αλάινγα 
κε ηελ ειηθία θαη ηελ ηδηφηεηα απηήο πνπ ηε θνξνχζε. Γειαδή άιιε πνδηά 
θνξνχζε ε αλχπαληξε θαη άιιε ε παληξεκέλε.  

 

Π ξ ό β η α  γ ν ύ λ α  

         Γίλνληαλ απφ δέξκα πξνβάησλ θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ παιηφ, 
θπξίσο νη βνζθνί. 
 

Π ξ ν ζ θ έ θ α ι α  

         Γηλφηαλ απφ καιιί πξνβάησλ. Σα πθαίλαλε θαη ηα θεληνχζαλ κε 
δηάθνξεο παξαζηάζεηο ζηνλ αξγαιεηφ. Δίραλ κήθνο 55 εθαηνζηά θαη πιάηνο 
45 εθαηνζηά πεξίπνπ. Υξεζηκνπνηνχληαλ ζαλ καμηιάξηα ή θαζίζκαηα. 
 
 
 

Ρ ε λ η ί ξ η  

         Ήηαλ απφ ηζίγθν θαη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην πφηηζκα ησλ θήπσλ 
(ζεκεξηλφ πνηηζηήξη). 
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Ρ ό θ α  

         Ήηαλ έλα καθξχ μχιν, πεξίπνπ 80 εθαηνζηά, πνπ θαηέιεγε ζε 3 ή 2 
δφληηα. ηα δφληηα απηά ζηεξέσλαλ ην ιαλαξηζκέλν καιιί ησλ πξνβάησλ, 
πηάλαλε κία άθξε ηνπ θαη ζηξίβνληάο ηε κε ηα δάρηπια γηλφηαλ θισζηή. 
 

 α ΐ η α  

         Απνηεινχζε εμάξηεκα ηνπ αξγαιεηνχ. Ήηαλ έλα μχιν σνεηδνχο 
ζρήκαηνο κήθνπο πεξίπνπ 15 εθαηνζηψλ. ηε κέζε ήηαλ ηξχπην. Καηά κήθνο 
πεξλνχζε έλα ιεπηφ ζίδεξν, ζην νπνίν ζηεξεψλαλ ην θνπβάξη. Υξεζίκεπε 
ζηελ χθαλζε. 

  

 α κ ά ξ η  

         Ήηαλ παξφκνην κε ηελ ζεκεξηλή ζέια ησλ αιφγσλ κφλν πνπ 
ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηα γατδνχξηα. Ήηαλ θηηαγκέλν απφ μχιν θαη δέξκα θαη 
έκπαηλε ζηε ξάρε ηνπ δψνπ. Σν ζηεξέσλαλ κε δεξκάηηλα ινπξηά πνπ έδελαλ 
θάησ απφ ηελ θνηιηά ηνπ δψνπ. Πάλσ ζην ζακάξη θαζφηαλ ν αλαβάηεο. 

 

 α η έ ξ η  

         Ήηαλ εξγαιείν δχγηζεο. Απνηεινχηαλ απφ έλα θξίθν θαη έλα 
καθξφζηελν θνχθην ζίδεξν κε κήθνο πεξίπνπ 25 εθαηνζηά αξηζκεκέλν. Απφ 
θάησ είρε έλα γάληδν ζηνλ νπνίν ζηεξέσλαλ ην αληηθείκελν πνπ ζέιαλε λα 
δπγίζνπλ. Εχγηδε κέρξη 10 νθάδεο (1 νθά = 1280 γξακκάξηα). Σν πηάλαλε απφ 
ηνλ θξίθν θαη αθνχ ην ζεθψλαλε θνηηάδαλ ηελ έλδεημε ζην αξηζκεκέλν ζίδεξν. 
 

 β ν ύ ξ α  

         Ήηαλ μχιηλν παηρλίδη παξφκνην κε ηε ζεκεξηλή ζβνχξα. 
 
 
 

 έ ζ ν π ι α  

         Ήηαλ έλα είδνο θαξαζηνχ, ζηδεξέλην, ην νπνίν κπξνζηά είρε ππθλά θαη 
κηθξά δνληάθηα. Με ηε ζέζνπια κάδεπαλ ηα ρακνκήιηα απφ ηνπο αγξνχο. 
 

 ί δ ε ξ ν  π α ι η ό  

         Δίρε ζρήκα παξφκνην κε ην ζεκεξηλφ ζίδεξν, κφλν πνπ ήηαλ θνχθην. 
Ήηαλ ζηδεξέλην, κέζα έβαδαλ θάξβνπλα αλακκέλα θαη κ’ απηφ ζηδέξσλαλ ηα 
ξνχρα. 
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 ί η α  

         Ήηαλ παξφκνηα κε ην θφζθηλν κφλν πνπ ήηαλ μχιηλε θαη ε βάζε ηεο 
θαηαζθεπαδφηαλ απφ ζπξκάηηλν ππθλφ δίρηπ. Με ηε ζίηα θνζθίληδαλ θπξίσο 
αιεχξη. 
 

 θ η έ ι η  

         Ήηαλ κία πήιηλε γαβάζα αξθεηά βαζηά. Υξεζηκνπνηνχληαλ σο αηνκηθφ 
πηάην. Δπίζεο ππήξρε θαη ην κεγάιν ζθηέιη, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαλ σο 
πηαηέια. 
 

 ν π π η έ ξ α  

         Ήηαλ παξφκνηα κε ην ζθηέιη, κφλν πνπ ήηαλ θάπσο πην ξερή θαη 
θαηαζθεπαζκέλε απφ ηζίγθν. Υξεζηκνπνηνχληαλ θαη απηή σο πηάην. 
 

 ν π θ ι ί  μ ύ ι η λ ν  

         Ήηαλ έλα καθξχ θπιηλδξηθφ μχιν κε δηάκεηξν πεξίπνπ 5 εθαηνζηά. ηε 
κία άθξε ηνπ ήηαλ αηρκεξφ θαη ζηελ άιιε είρε κία ρεηξνιαβή. Δίρε κήθνο 2,5 
κέηξα πεξίπνπ θαη ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ην ςήζηκν ησλ αξληψλ. 
 

 π η ξ ν ύ λ η α  

         Απνηεινχζαλ εμαξηήκαηα ζηηο κπφηεο ησλ θαβαιάξεδσλ. 
Πξνζαξκφδνληαλ ζην πίζσ κέξνο ηεο κπφηαο έηζη ψζηε, φηαλ πίεδε κε ην 
πφδη ν αλαβάηεο ην άινγν απηφ θεληξηδφηαλ θαη αλαγθάδνληαλ λα επηηαρχλεη 
ην βάδηζκά ηνπ. Σα ζπηξνχληα είραλ ζρήκα κηθξψλ ζηδεξέλησλ αζηεξηψλ κε 
κπηεξέο γσλίεο. 
 

 η ά κ λ α  

         Ήηαλ πήιηλν δνρείν ζε ζρήκα ακθνξέα. ην επάλσ κέξνο ηεο είρε δχν 
ρεηξνιαβέο. Υξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε κεηαθνξά λεξνχ απφ ηε βξχζε ζην 
ζπίηη. Δπίζεο ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη γηα απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ αθνχ ην 
δηαηεξνχζε δξνζεξφ. ηάκλεο ππήξραλ δηαθφξσλ κεγεζψλ. 
 

 η ν ύ κ π ν ο  

         Ήηαλ έλα αληηθείκελν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ θνπδίλα. Ήηαλ 
θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν θαη είρε ζρήκα θπιίλδξνπ. ην θάησ κέξνο 
ππήξρε κία θπθιηθή βάζε. Με ην ζηνχκπν ρηππνχζαλ ηα ζθφξδα γηα λα 
θηηάμνπλ ζθνξδαιηά. 
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 θ ε λ δ ό λ α  

         Ήηαλ μχιηλν παηδηθφ παηρλίδη. Απνηεινχληαλ απφ έλα μχιν ζε ζρήκα 
χςηινλ (Τ) απφ ηηο δχν άθξεο ηνπ νπνίνπ ζηεξέσλαλ έλα ιάζηηρν.  
Σν ιάζηηρν απηφ ζηε κέζε ηνπ ήηαλ πην θαξδχ. ην ζεκείν απηφ 
ηνπνζεηνχζαλ ην αληηθείκελν πνπ ήζειαλ λα εθζθελδνλίζνπλ (ζπλήζσο 
πέηξα). Σέλησλαλ δειαδή ην ιάζηηρν θαη έπεηηα ην άθελαλ απφηνκα κε 
απνηέιεζκα ε πέηξα λα θεχγεη πξνο ην ζηφρν κε κεγάιε ηαρχηεηα. Ο ζηφρνο 
ήηαλ θπξίσο πνπιηά.  
 

 θ ν λ η ύ ι η  

         Απνηεινχζε εμάξηεκα ηνπ αδξαρηηνχ. Δίρε ζρήκα θφινπξνπ θψλνπ θαη 
ζηελ ηξχπα πνπ είρε ζηε κέζε ηνπ εθάξκνδε ην αδξάρηη. Ήηαλ θηηαγκέλν 
απφ μχιν ή πειφ. 
 

Σ ά β ι α  

         Ήηαλ ρακειφ ζηξφγγπιν μχιηλν ηξαπέδη. Γχξσ απφ ηελ ηάβια θαζφηαλ 
θη έηξσγαλ. Δπίζεο κεξηθέο θνξέο νη λνηθνθπξέο πάλσ ζηελ ηάβια έπιαζαλ 
ηα θχιια γηα ηελ πίηα.  
 

Σ ξ ν π β ά ο  

         Ήηαλ έλαο ζάθνο πθαζκέλνο ζηνλ αξγαιεηφ θαη ζε ζρήκα ηεηξαγψλνπ. 
Υξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα βάδνπλ κέζα δηάθνξα πξάγκαηα φπσο π.ρ. 
ηξφθηκα, ξνχρα θηι. Απφ ηηο δχν άθξεο ηνπ ηξνπβά ήηαλ πεξαζκέλν έλα 
ζρνηλί απ’ ην νπνίν ηνλ θξεκνχζαλ ζηνλ ψκν. 
 

Σ ζ α γ θ ξ η ζ ν ύ ι η  

         Ήηαλ έλα εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην ξάςηκν ησλ 
παπνπηζηψλ. Απνηεινχληαλ απφ κία κηθξή μχιηλε ιαβή θαη κία επίζεο κηθξή 
αηζάιηλε βέξγα αηρκεξή πνπ ήηαλ ζηεξεσκέλε πάλσ ζ’ απηή. 

Σ ζ ά θ η  

         Ήηαλ έλα είδνο ζάθνπ ν νπνίνο απνηεινχληαλ απφ δχν ηξνπβάδεο 
ελσκέλνπο κεηαμχ ηνπο κε έλα θνκκάηη χθαζκα. Σνπνζεηνχληαλ έηζη ζην 
άινγν ψζηε ην χθαζκα λα είλαη πάλσ ζηε ζέια θαη νη ηξνπβάδεο λα πέθηνπλ 
δεμηά θη αξηζηεξά. Ζ ρξήζε ηνπ ήηαλ πεξίπνπ ίδηα κ’ απηή ηνπ ηξνπβά. 
Γειαδή έβαδαλ κέζα ζ’ απηφ δηάθνξα πξάγκαηα ή ζπφξνπο. 
 

Σ ζ η α κ ό μ π ι ν  

         Ήηαλ έλα είδνο μχιηλνπ ζθπξηνχ αιιά πην κεγάιν ζε δηαζηάζεηο. Σν 
ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα ζηνπκπάλε ην ζηηάξη θαη λα θηηάρλνπλ κπινπγνχξη. 
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Σ ζ η θ ξ ί θ η  

         Με ην ηζηθξίθη έγλεζαλ ην καιιί θαη ην κεηέηξεπαλ ζε θισζηή. 
Απνηεινχληαλ απφ κία μχιηλε βάζε ζηε κία άθξε ηεο νπνίαο ππήξραλ δχν 
επίζεο μχιηλεο ξφδεο. Απηέο νη δχν ξφδεο ζπλδεφηαλ κεηαμχ ηνπο κε έλα 
ζρνηλί. Έηζη, γπξίδνληαο ηε κία ξφδα απφ ηε ρεηξνιαβή πνπ είρε γχξηδε θαη ε 
άιιε. ηελ άιιε άθξε ηνπ ηζηθξηθηνχ ππήξρε ε δξνχγα πνπ κάδεπε ηελ 
θισζηή. 
 

Σ ζ η ξ έ π η α  

          Ήηαλ κάιιηλεο θάιηζεο αξθεηά ρνληξέο γηα λα πξνθπιάζζνπλ απφ ην 
θξχν. 
 

Σ ζ η ξ η π ό β ε ξ γ ε ο  

         Ήηαλ βέξγεο θηηαγκέλεο απφ αηζάιη θαη έπιεθαλ κ’ απηέο ηα ηζηξέπηα 
(θάιηζεο). 
 

Φ ά ι α γ γ α ο  

         Ήηαλ έλα μχιν, ζηηο δχν άθξεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ πξνζαξηεκέλεο 
αιπζίδεο, νη νπνίεο ζπλδένληαλ κε ηηο αιπζίδεο ηνπ νθηνχ. ηε κέζε είρε έλα 
γάληδν πνπ πηαλφηαλ απφ έλα θξίθν ηνπ θάξνπ. Ο θάιαγγαο ηνπνζεηνχληαλ 
ζην πίζσ κέξνο ησλ πνδηψλ ηνπ αιφγνπ θαη ρξεζίκεπε ζην λα ζέξλεηαη ην 
θάξν απφ ην άινγν. ε θάζε θάξν αληηζηνηρνχζαλ δχν θαιάγγηα. 
 

Φ α λ έ ι α  

         Ήηαλ έλα εζψξνπρν ην νπνίν θνξνχζαλ άλδξεο θαη γπλαίθεο. Γηλφηαλ 
απφ καιιί πθαζκέλν ζηνλ αξγαιεηφ. Φνξηφηαλ ρεηκψλα θαη θαινθαίξη. 
πλεζίδεηαη φκσο αθφκε θαη ζήκεξα λα θνξηέηαη απφ γεξφληνπο. 
 

Φ θ έ λ η ξ η  

         Ήηαλ έλα καθξχ μχιν κε κήθνο πεξίπνπ δχν κέηξα. ηε κία άθξε  ηνπ 
είρε έλα θαξθί θαη ζηελ άιιε έλα είδνο ζπάηνπιαο. Με ην θαξθί θέληξηδαλ ηα 
βφδηα γηα λα πξνρσξάλε πην γξήγνξα ελψ κε ηε ζπάηνπια θαζαξίδαλε ηα 
ρψκαηα ηνπ αιεηξηνχ φηαλ φξγσλαλ ην ρσξάθη. 
 

Φ η ζ έ ι α  

         Ήηαλ έλα μχιηλν παγνχξη ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα βάδνπλ 
λεξφ πνπ ην δηαηεξνχζε πάληα δξνζεξφ. Σελ θξεκνχζαλ ζηνλ ψκν κε κία 
αιπζίδα θαη ηελ έπαηξλαλ καδί ηνπο ζηα ρσξάθηα. 
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Υ α ι η λ ό  

         Σν ραιηλφ ήηαλ έλα θακππισηφ ζίδεξν πνπ ην έβαδαλ ζην ζηφκα ηνπ 
αιφγνπ θαη πηαλφηαλ απφ ηα ελία πνπ θξαηνχζε ν αλαβάηεο. Βνεζνχζε ζην 
λα κελ ηξέρνπλ ηα άινγα φηαλ ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ. 
 

Υ ά ι π ν  

         Ήηαλ έλα γεσξγηθφ εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην θάξν. Σν 
ράιπν ήηαλ έλα καθξχ μχιν ην νπνίν ζηε κία άθξε ηνπ ήηαλ κπηεξφ. ε θάζε 
θάξν αληηζηνηρνχζαλ 6 ράιπηα πνπ ηνπνζεηνχληαλ αλά 3 ζηηο πιατλέο 
πιεπξέο ηνπ. Σα ράιπηα ζηήξηδαλ ηα δεκάηηα ψζηε λα κελ πέθηνπλ θάησ. 
 

Υ ά κ ν π ξ α  

         Ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ δέξκα θαη 
απνηεινχζαλ ηελ εμάξηεζε ηνπ αιφγνπ. Σα θνξνχζαλ ζην δψν φηαλ ήζειαλ 
λα ην δέςνπλ ζην θάξν ή λα νξγψζνπλ. Σα ράκνπξα απνηεινχληαλ απφ ηελ 
θεθαιαξηά πνπ έκπαηλε ζην θεθάιη ηνπ αιφγνπ, ηε ιαηκαξηά πνπ έκπαηλε ζην 
ιαηκφ, ηε ζέια πνπ έκπαηλε ζηελ πιάηε, ηελ πηζηλέια πνπ έκπαηλε ζηα 
θαπνχιηα, ηα κπξάηζα πνπ πηάλνληαλ απφ ηε ιαηκαξηά θαη ηα ελία πνπ 
πηάλνληαλ απφ ηελ θεθαιαξηά θαη ρξεζίκεπαλ γηα λα νδεγνχλ ην άινγν. 
 

Υ ε η ξ ό κ π ι α  

         Ήηαλ δχν κεγάιεο ζηξφγγπιεο θαη βαξηέο πέηξεο κε δηάκεηξν πεξίπνπ 
40 εθαηνζηά. Οη πέηξεο απηέο ηνπνζεηνχληαλ ε κία πάλσ ζηελ άιιε. Ζ πάλσ 
πέηξα είρε ζην θέληξν κία ηξχπα φπνπ ξίρλαλε ηνλ θαξπφ πνπ ήζειαλ λα 
θφςνπλ. Λίγν πην πέξα απ’ απηή ηελ ηξχπα ππήξρε έλα κηθξφ βαζνχισκα 
ζην νπνίν εθάξκνδε έλα γεξφ μχιν. Κξαηψληαο ην μχιν απηφ θαη γπξλψληαο 
ην γπξλνχζε θαη ε πάλσ πέηξα κε απνηέιεζκα ν ζπφξνο πνπ ππήξρε 
αλάκεζα ζηηο δχν πέηξεο λα θφβεηαη. Ο θνκκέλνο ζπφξνο πνπ ήηαλ ζπλήζσο 
ζηηάξη ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα θηηάρλνπλ κπινπγνχξη. 
 

Υ ε ι η δ ό λ α  

         Ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε απφ μχιν θαη κ’ απηή ηξαγνπδνχζαλ ηα παηδηά 
θάζε 1ε Μαξηίνπ γηα ηνλ εξρνκφ ησλ ρειηδνληψλ. Απνηεινχληαλ απφ κία 
νξζνγψληα βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξηδφηαλ έλα εκηθπθιηθφ θνκκάηη μχινπ. 
Απφ ην κέζν ηεο βάζεο θαζψο θαη ηνπ εκηθπθιηθνχ μχινπ πεξλνχζε έλα 
περάθη πνπ ζηελ πάλσ άθξε ηνπ ήηαλ ζηεξεσκέλν έλα νκνίσκα ρειηδνληνχ. 
Δπίζεο παξάιιεια κε ηε βάζε ππήξρε έλα άιιν περάθη ζην νπνίν 
θξεκνχζαλ δηάθνξα ζηνιίδηα.Σε ρειηδφλα ηε δηαθνζκνχζαλ κε θνρχιηα. 
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Υ ι η α ξ ν ι ό γ ν ο  

         Ήηαλ κία μχιηλε ζήθε γηα ηα θνπηαινπήξνπλα, ρσξηζκέλε ζε δχν κέξε. 
ην έλα κέξνο ηεο ηνπνζεηνχζαλ ηα θνπηάιηα θαη ζην άιιν ηα πεξνχληα. Σν 
ριηαξνιφγν ηνλ θξεκνχζαλ ζηνλ ηνίρν. 
 
 

Υ η έ λ η  

         Ήηαλ εμάξηεκα ηνπ αξγαιεηνχ κέζα απφ ην νπνίν πεξλνχζαλ νη 
θισζηέο χθαλζεο. Ήηαλ μχιηλν θαη είρε πεξίγξακκα καθξφζηελνπ 
νξζνγσλίνπ. Απφ κέζα θαη παξάιιεια πξνο ηηο ζηελέο ηνπ πιεπξέο 
ππήξραλ πνιιά κηθξά θαιάκηα ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. 
 

Φ ά ζ α  

         Ζ ςάζα θαηαζθεπάδεηαη απφ έλα θπηφ πνπ ιέγεηαη ξαγάδη θαη βγαίλεη 
ζηα πνηάκηα. Σν ξαγάδη κεηά απφ θάπνηα δηαδηθαζία επεμεξγαζία ην χθαηλαλ 
θαη γηλφηαλ ε ςάζα. Σελ ςάζα ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα θξεβάηη θαη γηα ραιί. 
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Φ Τ Σ Ο Φ Α Ρ Μ Α Κ Α  

 
 
          Ο άλζξσπνο γηα λα αλαπηπρζεί θαη λα επηβηψζεη πάλσ ζηνλ πιαλήηε, 
ήηαλ θαη είλαη αλαγθαζκέλνο λα κεηαβάιεη κεξηθέο ηζνξξνπίεο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ γηα λα αληιήζεη ελέξγεηα θαη αγαζά. Ζ γεσξγία είλαη έλα 
ηέηνην παξάδεηγκα πνπ δελ αλαζηαηψλεη κφλν ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα 
θπηά αιιά θαη αλάκεζα ζηα θπηά θαη ζηα δψα. ηε θχζε φκσο ππάξρεη κία 
ηζνξξνπία θαη κία πνιππινθφηεηα ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ 
νξγαληζκψλ. Απηή ε ηζνξξνπία δηαηαξάζζεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ 
θαιιηέξγεηα κεγάισλ εθηάζεσλ κε έλα κφλν είδνο θπηνχ θαη δεκηνπξγείηαη 
έλα αθχζηθν πεξηβάιινλ θαη αζηαζέο. Οη λέεο ζπλζήθεο δσήο επλννχλ 
ζπλήζσο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ βιαβεξψλ 
κηθξννξγαληζκψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα. Υσξίο ερζξνχο θαη 
αληαγσληζηέο, ηα παξάζηηα απηά ζα επηθξαηήζνπλ άλεηα θαη ζα 
πξνθαιέζνπλ κεγάιεο δεκηέο. Έηζη γίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηαπνιέκεζή ηνπο, 
πνπ ζηηο κέξεο καο γίλεηαη κε ρεκηθά κέζα, ηα γλσζηά γεσξγηθά θάξκαθα ή 
θπηνθάξκαθα φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγνληαη. 
          Σα θπηνθάξκαθα (παξαζηηνθηφλα, αληηβηνηηθά, απμεηηθέο νξκφλεο ησλ 
θπηψλ θηι) παξνπζίαζαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κηα αικαηψδε αλάπηπμε 
ζηε ρξήζε θαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπο, ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο γεσξγηθήο 
παξαγσγήο. Βνήζεζαλ ζεκαληηθά ηελ εμάιεηςε αξθεηψλ βιαβεξψλ εληφκσλ 
θαη δηδαλίσλ θαη βειηίσζαλ θαηά πνιιέο θνξέο ηελ απφδνζε ηεο 
θαιιηεξγνχκελεο γεο. 
          ήκεξα δελ ρσξάεη ακθηβνιία φηη θακκία εληαηηθή γεσξγηθή 
εθκεηάιιεπζε δελ “ζηέθεηαη” ρσξίο ηελ ρξήζε ρεκηθψλ κέζσλ. Έηζη, ε 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θπηνπξνζηαζίαο ζεσξείηαη 
αλαπφθεπθηε, αιιά απηφ ζε θακκηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα 
θπηνθάξκαθα είλαη ηα απνθιεηζηηθά θαη αλαληηθαηάζηαηα κέζα αληηκεηψπηζεο 
ησλ θπηνπαξαζίησλ. Γηαπηζηψζεθε φηη ηα θπηνθάξκαθα έρνπλ 
αλππνιφγηζηεο παξελέξγεηεο ζην νηθνζχζηεκα αιιά θαη ζηνλ άλζξσπν 
εηδηθφηεξα, ηφζν άκκεζεο φζν θαη καθξνρξφληεο. Οη πξψηεο αλεζπρίεο 
νδήγεζαλ πνιχ γξήγνξα ζηελ αλαδήηεζε άιισλ ηξφπσλ θαη κεζφδσλ γηα 
ηελ άζθεζε ηεο θπηνπξνζηαζίαο. 
          Ζ θαηαλάισζε θπηνθαξκάθσλ ζην λνκφ Καξδίηζαο ππνινγηδνκέλε ζε 
εηήζηα βάζε μεπεξλάεη ηα 600.000 θηιά, ελψ παλειιήληα παξνπζηάδεη κηα 
αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8 - 10 %. 
          Σα γεσξγηθά θάξκαθα είλαη γλσζηφ φηη είλαη ηνμηθά ρεκηθά 
παξαζθεπάζκαηα, πνιιέο θνξέο ηζρπξά δειεηήξηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ αλεπαλφξζσηεο δεκηέο ζηελ πγεία ηνπ ρξήζηε (ςεθαζηή - 
αγξφηε), ηνπ θαηαλαισηή θαη αθφκα ζηνπο σθέιηκνπο γηα ηε γεσξγηθή πξάμε 
νξγαληζκνχο θαη γεληθφηεξα ζην πεξηβάιινλ, εάλ δελ ιακβάλνληαη θάζε θνξά 
ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθχιαμεο. ηαλ ηα ππνιείκκαηα ησλ γεσξγηθψλ 
θαξκάθσλ, πνπ παξακέλνπλ ζηα δηάθνξα ιαραληθά, ππνζηνχλ ηε ζεξκηθή 
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επεμεξγαζία θαηά ην καγείξεκα παξάγνπλ αηζπιελνζεηνπξία, κηα νπζία πνπ 
έρεη απνδεηρζεί θαξθηλνγφλνο ηνπ ζπξνεηδή αδέλα ζηνλ άλζξσπν. Αθφκα, 
ιφγσ ηεο ρεκηθήο νκνηφηεηαο πνπ έρνπλ κε ηε δηζνπιθηξάκε είλαη δπλαηφ λα 
πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο αληηδξάζεηο ζε φπνηνλ θαηαλαιψζεη πξν, θαηά ή κεηά 
ηελ επαθή κε ηα πξντφληα απηά, νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ. 
          Απηέο νη νπζίεο πνπ έρνπλ ηέηνηεο επηπηψζεηο ζηνπο ρξήζηεο έρνπλ 
θαηαλεκεζεί ζ’ έλα θαηάινγν ή δηαθνξεηηθά ηε ιεγφκελε “καχξε ιίζηα 
θπηνθαξκάθσλ” πνπ πεξηιακβάλεη νπζίεο ησλ νπνίσλ ε θπθινθνξία πξέπεη 
λα επαλεμεηαζζεί ιφγσ ησλ αλεζπρεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ έδσζαλ 
πεηξάκαηα ζε πεηξακαηφδσα. Αλάινγα κε ηελ νμεία ηνμηθφηεηά ηνπο ηα 
δηάθνξα θπηνθάξκαθα θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο 
δηαθξίλνληαη απφ εηδηθά ζήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο εηηθέηεο ηεο ζπζθεπαζίαο 
ηνπο. 
Π ξ ψ η ε  θ α η ε γ ν ξ ί α  η ν μ η θ φ η ε η α ο :  Μαχξν πιαίζην κε πνξηνθαιί 
θφλην, λεθξνθεθαιή κε ρηαζηή νζηά, ην γξάκκα Σ+ ζην πάλσ κέξνο ηνπ 
πιαηζίνπ θαη ηε ιέμε ΣΟΞΗΚΟ θάησ.          
Γ ε χ η ε ξ ε  θ α η ε γ ν ξ ί α  η ν μ η θ φ η ε η α ο :  Μαχξν πιαίζην κε πνξηνθαιί 
θφλην, λεθξνθεθαιή κε ρηαζηή νζηά, ην γξάκκα Σ ζην πάλσ κέξνο ηνπ 
πιαηζίνπ θαη ηε ιέμε ΓΖΛΖΣΖΡΗΟ θάησ.  
Σ ξ ί η ε  θ α η ε γ ν ξ ί α  η ν μ η θ φ η ε η α ο :  Μαχξν πιαίζην κε πνξηνθαιί 
θφλην κε έλζεην ην ζηαπξφ ηνπ Αγίνπ Αλδξέα. Οξηζκέλα ζχκβνια πνπ 
ζπλνδεχνπλ ην ζήκα φπσο Υε, Υη θιπ αλαθέξνληαη ζηελ εξεζηζηηθφηεηα πνπ 
έρεη ην ππφςε θπηνθάξκαθν ζηα κάηηα, ην βιελνγφλν θαη ην δέξκα. 
          Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρνπλ πνιιέο ελδείμεηο φηη πνιιά 
πξνβιήκαηα ζηελ αλζξψπηλε πγεία πξέπεη λα απνδνζνχλ ζηα 
θπηνθάξκαθα. Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ησλ θπηνθαξκάθσλ ζηελ 
αλζξψπηλε πγεία νη ζεκαληηθφηεξεο είλαη: ζηεηξφηεηα,γέλλεζε παηδηψλ κε 
αλσκαιίεο, απεηιή θαξθίλνπ, δηαηαξαρέο ζηνλ έκκελν θχθιν, λεπξνινγηθέο 
αλσκαιίεο, δηαβήηεο. Δπίζεο πξνθαινχλ δειεηεξηάζεηο πνπ ζπκπηψκαηά 
ηνπο είλαη: λαπηία, δαιάδα, πεξηνξηζκέλεο αλαπλεπζηηθέο ιεηηνπξγίεο, 
αλαηζζεζία. Αθφκε απηέο κπνξεί λα είλαη κνηξαίεο γηαηί ιηγφηεξν απφ έλα 
θνπηαιάθη ηζαγηνχ ζθνηψλεη έλαλ ελήιηθα. Κνληνπξφζεζκα ηα θπηνθάξκαθα 
κπνξνχλ επίζεο λα επηδξάζνπλ ζαλ εξεζηζηηθά επεξεάδνληαο ην δέξκα, ηα 
κάηηα ή ηα πλεπκφληα. Ίζσο νη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλεο επηπηψζεηο είλαη νη 
ηνμηθέο επηδξάζεηο νη νπνίεο δελ θαίλνληαη ακέζσο θαη νη νπνίεο είλαη 
γλσζηέο ζαλ ρξφληεο. Απηέο κπνξνχλ λα πάξνπλ αξθεηέο κνξθέο θαη 
εκθαλίδνπλ ηελ πιήξε επίδξαζε πνιιά ρξφληα αξγφηεξα. 
          Σα παξαπάλσ εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηνπο αζρνινχκελνπο ζηε 
γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία, δαζνθνκία θιπ. Καη ηδηαίηεξα ζηνπο 
επαγγεικαηίεο ςεθαζηέο δηφηη πνηέ ζρεδφλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ θφξκεο, 
γάληηα θαη απιέο κάζθεο, εθφδηα πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ ηνπο αηφκνπ. Πνιχ ζπρλά βιέπνπκε ςεθαζηέο 
νινθίηξηλνπο, “πνηηζκέλνπο” κε θπηνθάξκαθα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία 
ζεκεησηένλ απνξξνθψληαη απφ ην δέξκα. Σνπο βιέπνπκε λα θαπλίδνπλ θαηά 
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ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ, λα θνιαηζίδνπλ ελδηάκεζα ρσξίο πξνεγνχκελα λα 
πιπζνχλ, ηνπο βιέπνπκε λα πξνζπαζνχλ κε γπκλά ρέξηα λα μεβνπιψζνπλ 
θάπνην εθηνμεπηήξα (Μπεθ) θπζψληαο κάιηζηα κεξηθέο θνξέο κε ην ζηφκα ! 
θαη βιέπνπκε ηέινο λα παξθάξνπλ ην θαηάβξεθην ςεθαζηηθφ ζηελ απιή 
θάπνηνπ ζπηηηνχ γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη αζψνη πηηζηξηθάδεο θαζψο 
παίδνπλ. 
          Βιέπνπκε ηα ςεθαζηηθά λα αληινχλ λεξφ απφ φπνπ θη αλ βξεζνχλ, 
αθήλνληαο πίζσ ηνπο άγλσζηε πνζφηεηα ιφγσ ηεο αλαθχθισζεο ηνπ 
ςεθαζηηθνχ πγξνχ ζην ζσιήλα αλαξξφθεζεο (θνηλά ςεθαζηηθά). Καη ηέινο 
βιέπνπκε λα “εθηνμεχνληαη” ηα θελά ζπζθεπαζίαο κέζα ζηα θαλάιηα, ηα 
ξπάθηα θαη ηα πνηάκηα κε φια ηα γλσζηά δπζηπρψο επαθφινπζα γηα ηε δσή 
ησλ κειηζζψλ, ησλ πηελψλ, ησλ ςαξηψλ θαη ησλ άιισλ πδξφβησλ 
νξγαληζκψλ θαη αθφκα ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ.  
          Σα θπηνθάξκαθα κεηά απφ ηελ εμάηκηζή ηνπο απφ ηα ςεθαζηηθά, φπσο 
είπακε θαη παξαπάλσ έρνπλ βιαβεξέο ζπλέπεηεο ζηνπο αλζξψπνπο φπσο 
θαη ζην κεηξηθφ γάια, ηφ νπνίν κέζσ ηεο κεηέξαο πεξλάεη ζηα κηθξά πνπ 
είλαη πνιχ επαίζζεηα. 
          Ζ εηζαγσγή ζαλαηεθφξσλ δειεηεξίσλ ζην πεξηβάιινλ δηαηαξάζζεη 
ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Ζ ρισξίδα θαη ε παλίδα αιινηψλνληαη θαη 
κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα φπσο είλαη ην 
πξφβιεκα ηεο αλάπηπμεο αληίζηαζεο ζ’ έλα αξηζκφ απφ έληνκα, δηδάληα θιπ. 
Φπηνθάξκαθα απφ ρσξάθηα - βηνκεραλίεο παξαζχξνληαη απφ λεξφ ηεο 
βξνρήο ζε πνηάκηα, ιίκλεο, ζάιαζζα, ππφγεηα λεξά. Σα θπηνθάξκαθα 
επίζεο δειεηεξηάδνπλ ηηο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ πνπ έξρεηαη ζηε βξχζε καο 
απφ πνιιά κίιηα καθξηά, απφ ηηο πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
          Σα θπηνθάξκαθα είλαη πξννξηζκέλα λα ζθνηψλνπλ, αιιά κεξηθά απ’ 
απηά φπσο είλαη ηα κεγάιεο ππνιεηκκαηηθφηεηαο ρισξηνπαξάγσγα (Drins) 
δελ γλσξίδνπκε πφηε ζα ζηακαηήζνπλ λα ζθνηψλνπλ. πλήζσο 
θαηαζηξέθνπλ ηελ αθίλδπλε θαη σθέιηκε άγξηα δσή. Άγξηα ινπινχδηα, πνπ 
θάπνηε ήηαλ πνιππιεζή, ηψξα είλαη ζπάληα εμαηηίαο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 
ησλ δηδαληνθηφλσλ θαη θάζε ρξφλν έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο απφ κέιηζζεο, 
έληνκα θαη πεηαινχδεο πέθηεη ζχκα ζηα εληνκνθηφλα. 
          Έλα απφ ηα πην ζπνπδαία ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδεηαη ν 
άλζξσπνο, ην λεξφ, βξίζθεηαη φιν θαη πην κνιπζκέλν κε ππνιείκκαηα 
θπηνθαξκάθσλ. Σν επηθαλεηαθφ λεξφ ηείλεη λα είλαη πην κνιπζκέλν απφ ην 
λεξφ ηνπ εδάθνπο. ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπνπ ην επηθαλεηαθφ λεξφ 
ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πφζηκν, θηάλνπλ κνιπζκέλεο νπζίεο θαηεπζείαλ 
ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δψα. 
          Αθφκα θαη νη δξφκνη καο δελ είλαη αζθαιείο απφ θπηνθάξκαθα. Σνπηθή 
απηνδηνίθεζε θαη ζπλεξγεία εξγνιάβσλ ςεθάδνπλ ηα πεδνδξφκηα κε 
δηδαληνθηφλα γηα λα μεξάλνπλ ηα ρφξηα θαη επίζεο ςεθάδνπλ δεκφζηα πάξθα, 
κέξε πνπ παίδνπλ παηδηά. Πξνο ην παξφλ, εθηφο απφ ιίγεο ζπλνηθίεο, νη 
θάηνηθνη δελ ελεκεξψλνληαη, νχηε γηα ην ςέθαζκα, νχηε γηα ηελ 
επηθηλδπλφηεηα ησλ ρεκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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          Παξφιν πνπ αλακθίβνια ηα δηδαληνθηφλα έρνπλ ζπληειέζεη ζηε 
βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ησλ ζηηεξψλ, απηφ δελ έγηλε κε αζθαιή ή γεληθά 
απνδεθηφ ηξφπν. Δμαξηψκαζηε ηφζν πνιχ απφ ηα δηδαληνθηφλα, ψζηε εάλ ε 
ρξήζε ηνπο ζηακαηνχζε αχξην, ε παξαγσγή ζα έπεθηε ζε πνζνζηφ 25% 
κέρξη 40%. Ζ θαηάζηαζε ρεηξνηέξεςε αθφκε πην πνιχ, γηαηί ζήκεξα 
θαιιηεξγνχκε πνιχ ιίγα είδε ζηηεξψλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε 
αληίζηαζή ηνπο ζηα δηδάληα έρεη κεησζεί ζε κεγάιν βαζκφ. 
          Μπνξνχκε σζηφζν λα παξάγνπκε ηξνθή αξθεηή γηα φινπο καο, 
ρξεζηκνπνηψληαο πνιχ ιηγφηεξα δηδαληνθηφλα απ’ φζα ρξεζηκνπνηνχκε 
ζήκεξα, κε ηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ γεσξγηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. 
Απηφ ζα ζεκαίλεη ρακειφηεξα επίπεδα παξαγσγήο ηξνθήο, αιιά εθφζνλ 
ζήκεξα δηαζέηνπκε καδηθά πιενλάζκαηα, δε ζα ζεκαίλεη πσο ζα έρνπκε 
έιιεηςε κε ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. 
          Οη “θίινη ηεο Γεο” πηζηεχνπλ φηη κπνξνχκε λα έρνπκε κηα “δίαηηα” κε 
κίληκνπκ θαηάινηπα δηδαληνθηφλσλ θαη ηαπηφρξνλα, λ’ απνιακβάλνπκε ηελ 
εμνρή, ρσξίο ηνλ θίλδπλν ρεκηθήο κφιπλζεο. Ζ “άγξηα δσή” ζα θαηαιάβεη 
μαλά ηνλ θαηάιιειν ρψξν ηεο ζηα αγξνηηθά ηνπία θαη ηα παηδηά ζα 
πξνζβιέςνπλ ζ’ έλα κέιινλ ρσξίο κφιπλζε απφ ηα δηάθνξα ρεκηθά, πνπ 
καο απεηινχλ ζήκεξα. ια απηά απαηηνχλ φκσο πνιηηηθή ζέιεζε ησλ 
θπβεξλήζεσλ θαη πξέπεη λα δνζεί ελίζρπζε γηα έξεπλεο ζε ελαιιαθηηθέο 
κνξθέο θπηνπξνζηαζίαο κε κεησκέλε ρξήζε ρεκηθψλ. Δπίζεο πξέπεη λα 
δνζεί νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο αγξφηεο ψζηε λα κπνξέζνπλ λ’ αθήζνπλ 
ηελ απεηιή ησλ ρεκηθψλ θαη λα επηηχρνπλ ηε κεηάβαζε ζε θαιιηέξγεηεο κε 
“ιηγφηεξε επηβάξπλζε”. 
          κσο ηίπνηε απ’ απηά δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, αλ νη 
άλζξσπνη δελ πάξνπλ απνθάζεηο γηα ην δηθφ ηνπο ηξφπν δσήο πνπ ζα 
δεκηνπξγήζεη ηελ πίεζε γηα πξαγκαηηθέο αιιαγέο. Απηφ πεξηιακβάλεη 
δξαζηεξηνπνίεζε απφ ηε κεξηά ησλ θαηαλαισηψλ ζε εζληθφ επίπεδν, θαη 
είλαη θάηη ζην νπνίν φινη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ. Αλ έλαο κεγάινο 
αξηζκφο αλζξψπσλ αγνξάδεη νξγαληθέο ηξνθέο θαη αξλεζνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ επηθίλδπλα δηδαληνθηφλα γηα ην ζπίηη θαη ηνπο θήπνπο, ηφηε ε 
πίεζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζα ζεκαίλεη ηελ αξρή ησλ 
πξαγκαηηθψλ αιιαγψλ. 
          Έλα θπηνθάξκαθν κπνξεί λα πεξάζεη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κε 
ηελ εηζπλνή ησλ αηκψλ ή αησξνπκέλσλ ζηαγνληδίσλ ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ, 
κε ηελ θαηάπνζε θαηά ιάζνο ή απφ θαηαλάισζε νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ 
ςεθάζηεθαλ πνιχ θνληά ζηε ζπγθνκηδή θαη ηέινο κε ηελ επαθή 
(απνξξφθεζε απφ ην δέξκα). 
          Γηα πνιιά θπηνθάξκαθα δελ ππάξρνπλ αληίδνηα θαη ε ζεξαπεία πνπ 
αθνινπζείηαη είλαη φπσο ιέκε “ζπκπησκαηηθή”. Γηα άιια ε δξάζε είλαη ηφζν 
γξήγνξε ψζηε λα ρξεηάδεηαη λα ελεξγήζνπκε αζηξαπηαία γηα λα 
απνθεπρζνχλ ηπρφλ αμεπέξαζηεο βιάβεο. 
          νβαξνί ιφγνη ινηπφλ ζαλ ηνπο παξαπάλσ επηβάιινπλ ηελ ιήςε 
κέηξσλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηα 
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θπηνθάξκαθα. Οξηζκέλεο βαζηθέο πξνθπιάμεηο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζηε 
ζπλέρεηα.  
   Φπιάζζνπκε ηα θπηνθάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά απφ παηδηά. 
   Γηαβάδνπκε κε κεγάιε πξνζνρή ηελ εηηθέηα ψζηε εθαξκφδνληαο πηζηά ηηο 

νδεγίεο λα απνθχγνπκε ηπρφλ “θαθνηνπηέο”. 
   Υξεζηκνπνηνχκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο (ςεθαζκφο, ζθφληζκα) 

ηα ζηνηρεηψδε αιιά απαξαίηεηα κέζα (κάζθα, θφξκεο, κπφηεο, γάληηα). 
   Απνθεχγνπκε ην θάπληζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Αθφκα δελ 

πίλνπκε νχηε θνιαηζίδνπκε φζν ςεθάδνπκε. 
   Γελ ςεθάδνπκε φηαλ πιεζηάδεη ε πεξίνδνο ηεο ζπγθνκηδήο. Σεξνχκε 

απζηεξά ην ρξνληθφ φξην κεηαμχ ηειεπηαίνπ ςεθαζκνχ θαη ζπγθνκηδήο γηα 
λα πξνζηαηεχζνπκε ηνλ θαηαλαισηή πνπ είκαζηε θαη νη ίδηνη. 

          Σέινο πξέπεη λα εηπσζεί φηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη νινθιεξσζεί ε 
έξεπλα γχξσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηηο 
δηάθνξεο ζπλζήθεο ρξήζεο. Ο ιφγνο απηφο θαη κφλν πηζηεχνπκε φηη είλαη 
αξθεηφο γηα λα επαηζζεηνπνηήζεη Πνιηηεία, Δπηζηήκνλεο, Τγηεηλνιφγνπο, 
Οηθνιφγνπο θαη Αγξφηεο, ψζηε κέζα απφ κηα αξκνληθή ζπλεξγαζία λα 
δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθείλεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη 
νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θαιψλ ηδηνηήησλ ησλ θπηνθαξκάθσλ έηζη 
ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφ λα επηηεπρζεί ην γξεγνξφηεξν ν επηζπκεηφο 
ζηφρνο λα παξάγνληαη φρη κφλν πγεηή ηξφθηκα αιιά θπξίσο πγεηηλά 
ηξφθηκα.  
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ηάδηα εξγαζίαο θαη πξνηάζεηο ηεο νκάδαο Π.Δ. 

         
          Γηα δεχηεξε ρξνληά κεηά ηελ ζρεηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζακε πέξπζη, 
ην ζρνιείν καο αζρνιείηαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ζ έλαξμε έγηλε 
ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1992, κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνο έγθξηζε 
πξνγξάκκαηνο ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καξδίηζαο.     
Σν ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή θέηνο ήηαλ κεγαιχηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ 
πεξπζηλνχ θαη πήξαλ κέξνο ε Α' θαη Β' Λπθείνπ. Αξγφηεξα εθδειψζεθε 
έληνλν ελδηαθέξνλ θαη απφ πιεπξάο Β' Γπκλαζίνπ, ε νπνία ζε θάπνηα ζηάδηα 
ηεο εξγαζίαο βνήζεζε απνθαζηζηηθά θαη ηελ επραξηζηνχκε ζεξκά γη’ απηφ. 
         Ο βαζηθφο ζηφρνο καο θέηνο ήηαλ λα ζπιιέμνπκε παιηά αληηθείκελα 
νηθηαθήο θαη αγξνηηθήο ρξήζεσο γηα ηε δεκηνπξγία Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ. 
Αλ θαη, φπσο εθ ησλ πζηέξσλ απνδείρζεθε, απηή ε επηδίσμε δελ ήηαλ θαη 
ηφζν απιή φζν αξρηθά λνκίζακε, επηηεχρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ. 
πγθεληξψζακε έλαλ αμηφινγν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ, ησλ νπνίσλ ηελ 
πεξηγξαθή φπσο θαη θσηνγξαθίεο ηνπο κπνξείηε λα δείηε ζηα ΚΔΦ. 4 & 7 
αληίζηνηρα ηνπ παξφληνο βηβιίνπ. ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα 
επραξηζηήζνπκε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, απφ ηνπο νπνίνπο πάξα 
πνιινί βνήζεζαλ δίλνληάο καο πξάγκαηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ρξήζηκα 
γη’ απηνχο. Απφ εδψ θαη κεηά είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Κνηλφηεηαο, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ νπνία άιισζηε μεθηλήζακε ην πξφγξακκα, λα 
δηακνξθψζεη ηνλ θαηάιιειν ρψξν ζε Μνπζείν ηνπνζεηψληαο κέζα φια ηα 
ζπιιεγέληα αληηθείκελα. Δκείο απιψο ειπίδνπκε θαη δεηάκε λα ην θάλεη ην 
ηαρχηεξν δπλαηφ, ψζηε θαη ηελ εξγαζία καο λα δνχκε λα θζάλεη ζηελ 
νινθιήξσζή ηεο θαη ην Λανγξαθηθφ Μνπζείν λα ιακπξχλεη ηελ Μαηαξάγθα. 
         Παξάιιεια κε ην Μνπζείν είρακε πξνγξακκαηίζεη λα ζπιιέμνπκε 
ζπληαγέο θαξαγθνχληθσλ θαγεηψλ, πνπ κπνξείηε λα ηηο βξείηε 
θαηαρσξεκέλεο ζην ΚΔΦ. 3 θαη πνπ απ’ φζν γλσξίδνπκε απνηειεί θαη 
πξφηππε βηβιηνγξαθηθή παξνπζίαζε. Μεγάιε ε ζπκβνιή ζ’ απηφ ην θνκκάηη 
ηεο εξγαζίαο καο πνιιψλ ειηθησκέλσλ γπλαηθψλ ηνπ ρσξηνχ. 
         ην ΚΔΦ. 2 ηνπ βηβιίνπ ππάξρεη κία ζπιινγή θαξαγθνχληθσλ ιέμεσλ, 
πνπ δελ ππήξρε κελ ζηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, αιιά κηαο θαη ηαίξηαδε κε 
ην φιν πξφγξακκα ηελ εληάμακε αξγφηεξα. Οθείινπκε εδψ λα 
δηεπθξηλήζνπκε φηη δελ δηεθδηθνχκε ηηο “δάθλεο” ιεμηθνχ, γη’ απηφ θαη ιέκε 
“ζπιινγή”, αιιά έγηλε απφ κέξνπο καο κία πξνζπάζεηα λα γίλεη φζν πην 
πιήξεο κπνξνχζακε ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ δηαηέζεθε πξνο ηνχην. 
         ηελ πεξπζηλή εξγαζία καο, ζην ΚΔΦ. 4 πνπ είρακε αζρνιεζεί κε ηηο 
θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο, θιείλακε κε έλα θαλνληζκφ ηεο ΔΟΚ πεξί 
βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Απηφ καο είρε 
δεκηνπξγήζεη ην εξέζηζκα λα δηεξεπλήζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ 
θπηνθαξκάθσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη θαη’ επέθηαζε ζηα είδε 
δηαηξνθήο. Έηζη θέηνο αζρνιεζήθακε κε ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηηο επηπηψζεηο 
ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ην απνηέιεζκα είλαη ην ΚΔΦ. 5 ηνπ βηβιίνπ καο. 
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         Σα παξαπάλσ αλαθεξζέληα είλαη φζα θάλακε. ηνλ αξρηθφ 
πξνγξακκαηηζκφ είρακε εληάμεη θαη εθηεηακέλε δελδξνθχηεπζε ηεο 
Μαηαξάγθαο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο. Απηφ ζα γηλφηαλ κε ηελ ελεξγφ 
ζπκκεηνρή καο ζε πξφγξακκα ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, ζην νπνίν είρε 
δεηήζεη λα εληαρζεί ε Κνηλφηεηα. Δπεηδή φκσο, γηα ιφγνπο πνπ δελ καο 
αθνξνχλ, απηφ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, αθπξψζεθε θαη ε ζπλδξνκή καο ζ’ 
απηφ.  
         ην πξνο έγξηζε πξφγξακκα Π.Δ. πνπ θαηαζέζακε ζηελ αξρή ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο δεηνχζακε ηελ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
θαη δχν εθδξνκψλ. Μηαο ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ζηελ Κεθεζηά θαη 
κηαο ζηα δηπιπζηήξηα χδαηνο ηεο ΓΔΤΑΚ, φπνπ ζα καο γηλφηαλ θαη 
πεηξακαηηθή επίδεημε ηεο ρισξίσζεο - θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ. Δίλαη αιήζεηα 
φηη απνγνεηεπζήθακε ιίγν απφ ηελ απφξξηςε απηνχ ηνπ αηηήκαηνο, γηαηί 
πηζηεχακε φηη πνιιά είρακε λα δηδαρζνχκε απφ απηέο ηηο επηζθέςεηο θαη επί 
πιένλ ζα ήηαλ θαη κία επράξηζηε λφηα ζηελ κνλνηνλία ζε πνιιά ζηάδηα ηεο 
εξγαζίαο. 
         Αλ θάλνπκε κία αλαδξνκή ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα δνχκε ηηο επράξηζηεο ζηηγκέο ηεο φπσο θαη ηηο 
δπζθνιίεο ηεο. 
         Ζ αξρή έγηλε κε αξθεηφ ελζνπζηαζκφ θαη νη πξψηεο ζπλαληήζεηο ηεο 
νκάδαο Π.Δ. αλαιψζεθαλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνξείαο ηεο εξγαζίαο, ζην 
ρσξηζκφ ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη ζε ζπλελλνήζεηο κε ηελ Κνηλφηεηα γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ πιαηζίσλ ζπλεξγαζίαο. αλ πξψην ζηάδην απνθαζίζηεθε ε 
ζπιινγή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ζπγθεληξψλακε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 
Μνπζείνπ. Απηφ θπζηθά απαηηνχζε ζρεηηθή θαινθαηξία ηηο κέξεο ηεο 
εμφξκεζεο θαη ε αιήζεηα είλαη φηη ν θαηξφο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 
έπαηδε πεξίεξγα παηρλίδηα καδί καο. Απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ηξνπνπνηήζακε 
ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ δνπιεχνληαο ιίγν αλάπνδα. Κάλακε πξψηα δαιαδή 
ηελ βηβιηνγξαθηθή δνπιεηά, πνπ πξνγξακκαηηδφηαλ γηα ην ηέινο θαη αθήζακε 
ηελ ζπιινγή ησλ πξαγκάησλ γηα ηελ άλνημε, πνπ ν θαηξφο βνεζνχζε 
πεξηζζφηεξν. Έηζη γπξίζακε ηελ Μαηαξάγθα ζρεδφλ ζπίηη - ζπίηη, 
αλαδεηψληαο φ,ηη ν θαζέλαο κπνξνχζε λα καο δψζεη. Ζ εξγαζία απηή ήηαλ 
νκνινγνπκέλσο ιίγν επίπνλε, αιιά θξίλνληαο απφ ην απνηέιεζκα λνκίδνπκε 
φηη άμηδε ηνλ θφπν. Δίλαη γεγνλφο φηη φζν παηξλνχζε ν θαηξφο βξηζθφηαλ φιν 
θαη πεξηζζφηεξνη, πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα καο δψζνπλ θάπνηα πξάγκαηα 
γηα ην Μνπζείν θαη απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε ζπιινγή λα δηαξθέζεη ζρεδφλ 
κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. 
         Αξθεηά επίπνλε απνδείρζεθε θαηά ηελ πνξεία ηεο θαη ε πεξηγξαθή ησλ 
αληηθεηκέλσλ απηψλ θαη ζα πξέπεη εδψ λα επραξηζηήζνπκε ηδηαίηεξα ηηο 
καζήηξηεο Γεσξγία Γθνχληξα θαη Ρνχια Υαληδνπνχινπ γηα ηηο πνιχ επίκνλεο 
πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 
         Ζ ζπιινγή ησλ θαξαγθνχληθσλ ιέμεσλ, αλ θαη δχζθνιε, απνδείρζεθε 
πην επράξηζηε ζηε δηαδξνκή ηεο θαη πάξα πνιινί καζεηέο απ’ φιεο ηηο ηάμεηο 
είραλ θάηη λα ζπλεηζθέξνπλ, ζε ζεκείν πνπ, θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο 
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ζπγθέληξσζεο ιέμεσλ θαη ηελ ηειηθή θαηαγξαθή ηνπο, λα ππάξρεη πξνζθνξά 
θη άιισλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε ελδερφκελε κειινληηθή λέα έθδνζε ηεο 
εξγαζίαο, ίζσο έρνπκε εκπινπηηζκέλν ην ιεμηιφγην κε πεξηζζφηεξεο ιέμεηο. 
         Γηα ηα θπηνθάξκαθα, ρξεζηκνπνηήζακε ζαλ βηβιηνγξαθία δχν 
λενεθδνζέληα βηβιία, ψζηε νη απφςεηο ηνπο λα είλαη αξθεηά ζχγρξνλεο θαη λα 
εθπξνζσπνχλ ηηο λέεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ. Σν εξέζηζκα γηα λα 
αζρνιεζνχκε κ’ απηφ ην ζέκα, ήηαλ ηα φζα αθνχγακε γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ 
θπηνθαξκάθσλ, βιαβεξέο θπξίσο, ζηνπο θαιιηεξγεηέο θαη ζηα ηξφθηκα. Ζ 
ελαζρφιεζή καο κε ην ζέκα καο δηαθψηηζε αξθεηά, αιιά καο πξνθάιεζε, 
είλαη αιήζεηα, θαη έθπιεμε ε αλεπζπλφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπκε 
κεξηθέο θνξέο πνιχ ζνβαξά ζέκαηα. 
         Σηο παξακνλέο ηνπ Πάζρα, πνπ ε εξγαζία πιεζίαδε ηα ηειηθά ηεο 
ζηάδηα, αξρίζακε λα ζπδεηάκε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηεο. Δθεί ηέζεθε ε 
πξφηαζε λα θάλνπκε κία πξφρεηξε επίδεημε ησλ ζπιιεγέλησλ αληηθεηκέλσλ 
θαηά ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο, κηαο θαη ην Μνπζείν ήηαλ αδχλαην λα 
γίλεη κέρξη ηφηε. Έηζη μεθηλήζακε κία πξφρεηξε ζπληήξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ 
(θαζαξηζκφο, ινχζηξν, θιπ), πνπ νινθιεξψζεθε ηελ Κπξηαθή 2 Μαΐνπ. 
         Δπίζεο πξνηάζεθε λα ηξαβήμνπκε ζε νιηγφιεπηε βηληενηαηλία ηηο ίδηεο 
κε πέξπζη πεξηνρέο, ψζηε λα θάλνπκε κία ζχγθξηζε θαη λα δνχκε πνηεο απφ 
ηηο πεξπζηλέο καο πξνηάζεηο βξήθαλ αληαπφθξηζε θαη πνηεο φρη. Απηφ έγηλε 
θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ κάιινλ απνζαξξπληηθφ, ηνπιάρηζηνλ ζε φηη αθνξά 
ηελ εθθιεζία ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ ζην Μνπιψζη. 
         Σέινο θσηνγξαθίζακε ηα ζπιιεγέληα αληηθείκελα, θαηαζηαιάμακε ζε 
φηη αθνξά ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο θαη απνθαζίζακε λα 
θνηλνπνηήζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο ζπλνςίδνληαο ζηα εμήο: 
1. Να δεηήζνπκε απφ ηελ Κνηλφηεηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηαρείαο δηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ 
δεκηνπξγίαο ηνπ Μνπζείνπ, ψζηε ε χπαξμή ηνπ λα απνηειεί ζηνιίδη γηα ηελ 
πεξηνρή καο. 

2. Να δεηήζνπκε πάιη απφ ηελ θνηλφηεηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δαζπιιίνπ. 

3. Να θνηλνπνηήζνπκε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηηο εξγαζίεο καο (πεξηζπλή θαη 
θεηηλή) ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, γηα λα δηαπηζηψζνπλ φηη πνιιά 
έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ζε καο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ πεξηνρή θαη έηζη λα 
γίλνπλ πην πξφζπκνη ζην λα καο βνεζνχλ ζηηο δηάθνξεο πξνζπάζεηέο καο, 
αθφκε θαη λα καο παξνηξχλνπλ ζε λέεο, ιέγνληάο καο ηηο φπνηεο ηδέεο 
ηνπο. 

4. Να δεηήζνπκε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν ηνπ 
ρσξηνχ, ηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ην 15κειέο ηνπ ζρνιείνπ 
καο θαη ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ησλ φπνησλ 
κειινληηθψλ εξγαζηψλ καο. 

5. Να δεηήζνπκε απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ επθαηξία ηεο 
εγθαηάζηαζήο καο ζην λέν θηίξην, ηε δελδξνθχηεπζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ 
γχξσ απφ ηα γήπεδα κπάζθεη θαη βφιιευ. 
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6. Να δεηήζνπκε απφ ηνλ ππεχζπλν Π.Δ. γηα ην Ν. Καξδίηζαο ζηελφηεξε 
ζπλεξγαζία θαη ζπκπαξάζηαζε ζηηο κειινληηθέο εξγαζίεο καο, θαη φζνλ 
αθνξά ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη κε ηελ κνξθή ελεκεξσηηθψλ ζεκηλαξίσλ 
ζε επίπεδν Π.Ο. ηνπ ζρνιείνπ. 

        
         Οινθιεξώλνληαο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά: 
 Σν Γ.. θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο Μαηαξάγθαο γηα ηελ πνιχπιεπξε 

βνήζεηα πνπ καο παξείρε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο. 
 Σνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπο. 
 Σνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Μαηαξάγθαο, ηελ ΑΝΚΑ ΑΔ θαη ηνλ θηιφινγν θ. 

Νηθ. Καηνίθν, πνπ κε ηηο ηδέεο ηνπο βνήζεζαλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο 
εξγαζίαο. 

 
 εξ. Μπίηζηνο 

 Γεκ. Μπφκπνιεο 
           Οκάδα Π.Δ. 
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Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε θαηνίθσλ πνπ ζπλεηζέθεξαλ πξάγκαηα 
 
 
Αγγειαθφπνπινο Άγγεινο 
Αικαληαξηψηεο Υξήζηνο 
Αξακπαηδήο Βάηνο 
Αξρνληήο Θσκάο 
Αξρνληήο Νίθνο 
Βαζηιείνπ Αζαλάζηνο 
Βαζηιείνπ Γηψξγνο 
Βαζηιείνπ Δπάγγεινο 
Γαιαλάθνο Γεκήηξεο 
Γαιαλάθνο Παλαγηψηεο 
Γαιαλάθνο Υξήζηνο 
Γαιαλίηζαο Δπάγγεινο 
Γηαλλαθφο Θαλάζεο 
Γηαλλαθφο Θσκάο 
Γηαλλαθφο Σάθεο Βαζ. 
Γηαλλαθφο Υξήζηνο ση. 
Γθακπιηά Δπζαιία 
Γθακπιηάο Βάηνο 
Γθακπιηάο Νίθνο 
Γθαξαβέινο Ησάλλεο 
Γθνχληξα Κσλ/ηία 
Γθνχληξαο Νίθνο 
Γαζθαιφπνπινο Απφζηνινο 
Γαζθαιφπνπινο Αξηζηείδεο 
Γαζθαιφπνπινο Βαζίιεο 
Γαζθαιφπνπινο Μαηζαίνο 
Δθθιεζηάξρεο Αληψληνο 
Εαξθηλφο Γεκήηξεο 
Εαξθηλφο Δπζχκηνο 
Εαξθηλφο Ναπνιέσλ 
Εηάθα Διέλε 
Εηψγαο Γήκνο 
Εηψγαο Μάλζνο 
Ζιηφπνπινο Κσλ/λνο 
Ζιηφπνπινο Νηθφιανο 
Κακηζηψηεο Γηψξγνο 
Καξαθαμάο Κσλ/λνο 
Καξνχκπαο Αζαλάζηνο 
Καξνχκπαο Υξήζηνο 
Καξξάο Βάηνο 
Καηέβαο πχξνο 

 
 
Κιέηζαο Δπάγγεινο 
Κνινκβάηζνο Βαζίιεο 
Κνινκβάηζνο Νίθνο 
Κνχκπνο ηέθαλνο 
Κπξίηζεο Αρηιιέαο 
Κπξίηζεο Θεφδσξνο 
Ληάππεο Δπακεηλψλδαο 
Μάγγαο Παλαγηψηεο 
Μάξα νθία 
Μνπζηψιεο Γηψξγνο 
Μπηδηψηεο Αζαλάζηνο 
Μπηδηψηεο Δπάγγεινο 
Μπνζθιαβίηεο Λάκπξνο 
Μπνπληνχξεο Θσκάο 
Ναζηφπνπινο Υξπζφζηνκνο 
Νηάθνο Γηάλλεο 
Νηάθνο ηέξγηνο 
Νηάθνο σθξάηεο 
Νηξαβάιηαο Κσλ/λνο 
Οξθαληψηνπ Σξηαληαθπιιηά 
Παπαδεκεηξφπνπινο 
Γεψξγηνο 
Παπατσάλλνπ Θσκάο 
Παπαθσλζηαληίλνπ Θσκάο 
Παπαθσλζηαληίλνπ Κψζηαο 
Παπαθσλζηαληίλνπ Υξήζηνο 
Παπακαξγαξίηεο 
Υαξάιακπνο 
Παπαξβχζεο Θσκάο 
Παππάο Παξκελίσλ 
Παξπαιηνχ Γεσξγία 
Ρίδνο Κψζηαο 
Ρίδνπ Δπαλζία 
δξάιηαο Θαλάζεο 
θφλδξα ιγα Βαΐνπ 
θφλδξαο Αιέθνο 
πάληαο Φάλεο 
Σζηαθαλίθαο Παληαδήο 
Σζηηψλαο Βάηνο 
Σζηηψλαο Γηάλλεο 
Σζηηψλαο Νίθνο 
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Φεξθπξή Γεσξγία 
Φεξθπξήο Αζαλάζηνο 
Φξαγγίδεο Βαζίιεο 
Υαληδηάξαο Κσλ/λνο 
Υαληδφπνπινο Παλαγηψηεο 
Υαζηαιήο Αλδξέαο 

Υαζηαιήο Βαζίιεο 
Υαζηαιήο Γηψξγνο 
Υνπδνχξεο Δπάγγεινο 
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Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

εξγαζία 

 
Α' Λπθείνπ 
Αγγειαθνπνχινπ νθία 
Αικαληαξηψηεο Γεκήηξεο 
Αικαληαξηψηνπ νθία 
Γαιαλίηζαο πχξνο 
Γηαλλαθνχ νχια 
Γθνχληξα Γεσξγία 
Γθνχληξαο Υξήζηνο 
Δθθιεζηάξρε Σδέλε 
Εαξθηλφο Αξγχξεο 
Κνινκβάηζνο Θαλάζεο 
Κνινκβάηζνπ Μαξία 
Ληάππε Έθε 
Μαγγίδα Βαλέζζα 
Μέιηζζαο Βαγγέιεο 
Μέιηζζαο Νίθνο 
Μπηδηψηεο Βάηνο 
Νηξαβάιηαο Γηάλλεο 
Παπαδεκεηξίνπ Γηάλλεο 
Παπαζαλαζίνπ Νηίλα 
Σαζηφπνπινο Θσκάο 
Φεξθπξή νθία 
Υαληδνπνχινπ Ρνχια 
Υαζηαιήο Κψζηαο 

Β' Λπθείνπ 
Γαιαλίηζα Γηψηα 
Γθνχληξα Μαηίλα  
Γαζθαιφπνπινο Απνζηφιεο 
Εαβιάξεο Κψζηαο 
Εηάθα Βαγγειηψ 
Καιηζνχια άλλα 
Καπέινο Υξήζηνο 
Κιέηζα Βάζσ 
Κφθθαιε Γεσξγία 
Κνπηζηνκαλή Γεσξγία 
Μάιιηνπ Βάζσ 
Μέιιηζαο Φψηεο 
Νηθνιάνπ Βηβή 
Νηαβαληδίθνπ Άξηεκηο 
Παπαζαλαζίνπ νθία 
Ρίδνπ Αιέθα 
Σζηαδήκνπ Λέλα 
Σζηαδήκνπ Παξαζθεπή 
Φεξθπξήο Νίθνο 
 
 
 

 

Πνιύηηκε ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ησλ καζεηώλ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ: 
 
Βαζηιείνπ ιγα 
Γθακπιηά Γήκεηξα 
Γθνχληξα Αλζνχια 
Γαζθαιφπνπινο Θσκάο 
Γαζθαιφπνπινο Γεκήηξεο 
Εηάθαο Γηάλλεο 
Εηάθαο Μάθεο 
Εηάθαο άθεο 
Καξαηζηψξεο Βαγγέιεο 
Κνχκπνο Θαλάζεο 
Κνπηζηνκαλή Λίηζα 
Μάιιηνο Νίθνο 

Μπηδηψηεο Θχκηνο 
Μπηδηψηε Νηίλα 
Μπνζθιαβίηνπ Αιέθα 
Μπνπληνχξε Βίθπ 
Νηθνιάνπ Καηεξίλα 
Νηαβαληδίθνο Υξήζηνο 
Νηαεξηδηέ νπιηάλα 
Παπαθσλζηαληίλνπ Νηίλα 
κέηε Βαγγειηψ 
πάληα Βάζσ 
πάληα Βηβή 
Σαζηφπνπινο Νίθνο
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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ   ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ση  θάλακε  -  Ση  ζα  θάλνπκε 
 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ    

ζην  Γπκλάζην -Σ. Λπθείνπ  

Μαηαξάγθαο. 

 
Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 1991-92 

εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 
Λπθεηαθέο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ 
Μαηαξάγθαο ε Πεξηβαιινληηθή 
Δθπαίδεπζε. 

Καηαξρήλ θαηαξηίζηεθε ζρέδην 
πξνγξάκκαηνο Π.Δ., κεηά απφ 
ζπλελλφεζε κε ην αξκφδην Γξαθείν ηεο 
Γ/λζεο, κε ηε ζπλεξγαζία δχν 
ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ θαη ησλ 41 

καζεηψλ ησλ  Α1  θαη  Α2  ηκεκάησλ ηνπ Λπθείνπ, πνπ έδεημαλ απφ 
ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή δσληαλή πεξηέξγεηα θαη απζφξκεην 
ελδηαθέξνλ. 

Σα ζέκαηα πνπ απνθαζίζηεθε λα πεξηέρεη ην πξφγξακκα απηφ 
ήηαλ γεληθά, ε αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ 
ζπλζέηνπλ δηαρξνληθά ηε ζρέζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, φπνπ 
βξίζθνληαη ηα ρσξηά Μαηαξάγθα, Πχξγνο Κηεξίνπ, Δξκήηζη, κε ην 
πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, ηέζεθαλ πξνο δηεξεχλεζε, νη ηνκείο ηεο 
απαζρφιεζεο, ηεο ιανγξαθίαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ νηθνινγηθψλ 
πξνβιεκάησλ. 

θνπνί ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο ήηαλ, 
θχξηα, ε θαιχηεξε θαη βαζχηεξε γλψζε ησλ καζεηψλ γηα ηνλ ηφπν 

Γ η α η ί  
ε θ δ ί δ ν π κ ε  

ε θ ε κ ε ξ ί δ α ;  
          
          Ζ εθεκεξίδα απηή εθδίδεηαη απφ 
ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 
Λπθείνπ Μαηαξάγθαο θαη ζθνπφ έρεη λα 
ελεκεξψλεη, ηνπο ζπκκαζεηέο καο θαη’ 
αξρήλ θαη ηνπο ζπγρσξηαλνχο καο θαηά 
δεχηεξν ιφγν, γηα ηελ πνξεία ησλ 
πεπξαγκέλσλ καο. 
          Καηά ηελ πεξπζηλή ζρνι. ρξνληά ε 
Π.Ο. (Πεξηβαιινληηθή Οκάδα) 
απνηεινχληαλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Α' 
Λπθείνπ (θεηηλή Β' ηάμε). Φέηνο ε νκάδα 
κεγάισζε πεξηιακβάλνληαο ηηο ηάμεηο Α' 
θαη Β' Λπθείνπ. Καη ηηο δχν ρξνληέο νη 
επφπηεο - ζπληνληζηέο ηεο εξγαζίαο 
θαζεγεηέο είλαη νη εξαθείκ Μπίηζηνο 
(Φπζηθφο) θαη Γεκήηξεο Μπφκπνιεο 
(Φηιφινγνο).   
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ηνπο, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζή ηνπο ζηελ πξάμε γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, κε ζηφρν ηελ 
θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ηέινο ε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ 
κε ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Π.Δ. ζην ζρνιείν ήηαλ επηάκελε, δειαδή απφ 1εο 
Ννεκβξίνπ 1991 κέρξη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. 

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηεο Α' Λπθείνπ Μαηαξάγθαο απμήζεθε 
θαηά έλα δίσξν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Π.Δ. 

ην πξψην δηάζηεκα, ν ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην 
μεθίλεκα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 
ε αίζνπζα. Δθεί επηηεχρζεθε έλαο βαζηθφηαηνο παηδαγσγηθφο 
ζηφρνο. Ζ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ κε ηα 
θαηάιιεια εξεζίζκαηα, ψζηε λα έρεη απνηέιεζκα ε πξνζπάζεηά 
καο. Σνλίζηεθε απφ ηελ αξρή φηη ε Π.Δ. δελ είλαη έλα αθφκε 
“κάζεκα” φπσο ηα άιια ζρνιηθά καζήκαηα. Γελ πξαγκαηνπνηείηαη 
κέζα ζηνπο 4 ηνίρνπο ησλ αηζνπζψλ, δελ εμεηάδεηαη νχηε θαη 
βαζκνινγείηαη ε επίδνζε ζ’ απηφ. Οη θαζεγεηέο, ζηε ζπλέρεηα, 
αλέιπζαλ ζηνπο καζεηέο ηηο έλλνηεο ηνπ Φπζηθνχ, ηνπ 
αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνινγίαο φρη κε 
αθεξεκέλε ζεσξεηηθή παξνπζίαζε αιιά κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα 
παξαδείγκαηα. Σα παηδηά θαηαλφεζαλ φηη φια ηα πξντφληα ηεο 
θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη ηα αγαζά ηεο δσήο είλαη απνηέιεζκα ηεο 
παξέκβαζεο ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχζε. ηη ε αλάπηπμε, ε 
εμέιημε θαη ν πνιηηηζκφο καο αλάγεηαη ηειηθά ζηελ χπαξμε θαη ηε 
δηαηήξεζε απηήο ηεο ζρέζεο. ηη ε αιφγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ θαη ε αλεμέιεγθηε δξαζηεξηφηεηα πξνθαινχλ 
κφιπλζε ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, θαηαζηξέθνπλ ηε θπζηθή 
ηζνξξνπία, απεηινχλ αθφκε θαη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Καηά 
ζπλέπεηα ην πξφβιεκα αθνξά φινπο καο θαη πξέπεη ν θαζέλαο ζην 
κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. 

Δπαηζζεηνπνηεκέλνη πιένλ νη καζεηέο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν 
μεπέξαζαλ ηνπο αξρηθνχο ηνπο δηζηαγκνχο θαη επηθπιάμεηο γηαηί 
αθξηβψο θαηάιαβαλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο δηθήο ηνπο 
ζπκκεηνρήο. 

Έπεηηα απφ ηηο ζπδεηήζεηο απηέο έγηλε ε θαηάζηξσζε ησλ 
ζρεδίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζεκάησλ πνπ απνηέιεζαλ ην 
αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο 
αληίζηνηρεο κε ηα ζέκαηα πνπ επηιέρηεθαλ. 

Απφ ηε ζηηγκή εθείλε, ε ζρνιηθή αίζνπζα, ε “ηάμε” δελ ήηαλ 
πιένλ ν ρψξνο δξάζεο, έγηλε απιά ην νξκεηήξην. Ζ θαζεκηά νκάδα 
εξγαδφηαλ αλεμάξηεηα γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ θαη φπνηε 
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έθξηλε πσο είρε θάηη αμηφινγν, ην αλαθνίλσλε θαη ζηνπο άιινπο γηα 
λα θαζνξηζηνχλ έηζη απφ θνηλνχ ηα επφκελα βήκαηα. 

Πξνγξακκαηίζηεθαλ θαη θνηλέο εμνξκήζεηο κε κεηαθηλήζεηο ζε 
φιε ηελ πεξηνρή. Έγηλε βηληενζθφπεζε θαη θσηνγξάθεζε ησλ πην 
αμηφινγσλ ζεκείσλ κέζα ζηα ρσξηά αιιά θαη επξχηεξα φπσο π.ρ. 
παξαδνζηαθά αγξνηφζπηηα ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ ηνπο, φπνπ 
θαηαγξάθεθε ν ιανγξαθηθφο ηνπο πινχηνο (θεληεηά, πθαληά, 
αξγαιεηά, ελδπκαζία, αγξνηηθά εξγαιεία), εθθιεζίεο π.ρ. Άγηνο 
Γεψξγηνο ηεο Μαηαξάγθαο πνπ θηίζηεθε πάλσ ζε αξραηφηεξν 
κλεκείν, Άγηνο Νηθφιανο ζην Μνπιψζη κε ηηο ηνηρνγξαθίεο 
αξηζηνπξγήκαηα, πνπ δπζηπρψο πθίζηαληαη αλεπαλφξζσηεο 
θαηαζηξνθέο. Σνπνζεζίεο φπνπ ε ξχπαλζε ήηαλ παξνχζα π.ρ. 
αξδεπηηθά θαλάιηα θαη ρσξάθηα γεκάηα ζπζθεπαζίεο κε 
ππνιείκκαηα απφ θπηνθάξκαθα, ιηπάζκαηα θιπ. 

Έγηλαλ αθφκε, ζπδεηήζεηο κε θαηνίθνπο απφ ηα ρσξηά, νη νπνίνη 
δηεγήζεθαλ κλήκεο, έζηκα, παξαδφζεηο. Γηάθνξνη θνξείο έδσζαλ 
πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο π.ρ. 
πνιηηηζκφ, θαιιηέξγεηεο θαη έηζη ζπγθεληξψζεθαλ ηα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία. 

Πέξα απφ ηελ θαζαπηφ εξεπλεηηθή εξγαζία ε Πεξηβαιινληηθή 
Οκάδα πξνρψξεζε θαη ζε πξαθηηθέο σθέιηκεο ελέξγεηεο. 
Καηαζθεχαζε νξηζκέλα δηαθεκηζηηθά ζθίηζα - κελχκαηα γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα, ηα ηνπνζέηεζε ζην ζρνιείν θαη ζε άιια ζεκεία θαη 
πξαγκαηνπνίεζε ε ίδηα θαζαξηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη έμσ απ’ 
απηφλ. 

Δπίζεο πξνκεζεχηεθε δελδξχιηα θαη έθαλε δελδξνθχηεπζε ζην 
πξναχιην ηνπ Λπθείνπ. 

πκκεηείρε κε ηελ παξνπζία ηεο ζε επηκλεκφζπλε δέεζε πξνο 
ηηκή ηνπ Γ. Λάηνπ, ηνπηθνχ ήξσα, πνπ έγηλε ζε χςσκα - 
πεηξνκαγνχια, πάλσ απφ ην ρσξηφ Πχξγνο Κηεξίνπ ζηηο 17 - 5 - 92. 

Ζ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο έγηλε κε ηε ζπγγξαθή κηαο 
εξγαζίαο εθαηφ ζειίδσλ φπνπ πεξηιήθζεθαλ φια ηα ζηνηρεία πάλσ 
ζηα ζέκαηα πνπ δηεξεπλήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηά κελψλ. 
Απηή γξάθηεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε 
ησλ θαζεγεηψλ ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ Π.Δ. θαη δηαξζξψζεθε ζε 6 
κέξε:    

Α. ρέδην πξνγξάκκαηνο Π.Δ. γηα ηε ζρνι. ρξνληά 1991 - 
92. 

Β. Μαηαξάγθα - Δξκήηζη - Πχξγνο Κηεξίνπ (Γεληθά, 
Ηζηνξηθά, Πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, Μάρε ηεο Μαηαξάγθαο). 

Γ. Λανγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο (έζηκα γέλλεζεο, 
έζηκα γάκνπ, έζηκα ζαλάηνπ). 
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Γ. Καιιηέξγεηεο - Δθθνθηζηήξηα  (βακβάθη,  ζηηάξη,  
θαιακπφθη, ηεχηιν, ιηπάζκαηα). 

Δ. Πξνηάζεηο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Οκάδαο. 
Σ. Φσηνγξαθηθφ πιηθφ. 
ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο,  ζηηο  22/5/92,  έγηλε 

παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο, πξνβνιή ηεο βηληενηαηλίαο θαη έθζεζε 
θσηνγξαθίαο ζε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ, ζηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ 
θαη Λπθείνπ θαη κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ 
Π.Δ. ηεο Γ/λζεο. Έπεηηα, αθνινχζεζε δηάινγνο κεηαμχ ησλ 
παξεπξηζθνκέλσλ, απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ πνιχ ελζαξξπληηθά 
απνηειέζκαηα. Οη θνξείο πήξαλ ζέζε ζηηο πνιπάξηζκεο πξνηάζεηο 
ησλ καζεηψλ θαη απνθαζίζηεθαλ θνηλέο ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο γηα 
ηε δεκηνπξγία δαζηθνχ ρψξνπ αλαςπρήο, ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ, 
δελδξν-θχηεπζεο ηεο πεξηνρήο θαη παξεκβάζεηο γηα ηε δηάζσζε 
ησλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ. 

Με ηελ παξνπζία ηεο ζηελ εθδήισζε - εκεξίδα γηα ηελ 
παγθφζκηα εκέξα Πεξηβάιινληνο πνπ έγηλε ζηελ Καξδίηζα, ε Π.Ο. 
έθιεηζε ηνλ θχθιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ην έηνο 1991 - 92. 

Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα, πνπ αλαδεηθλχεηαη κεηά ηνλ 
απνινγηζκφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ηνπ ρξφλνπ, 
είλαη φηη ε Πεξηβαιινληηθή Οκάδα ηνπ Λπθείνπ ηεο Μαηαξάγθαο, 
δηεχξπλε ην πεδίν δξάζεο ηεο, φπσο ήηαλ άιισζηε θαη ζηφρνο ηεο, 
πέξα απφ ηα φξηα ηνπ ζρνιείνπ, ζπλδέζεθε νξγαληθά κε ηνλ 
θνηλσληθφ πεξίγπξν κεηεδίδνληαο επαηζζεηνπνίεζε θαη εμαζθάιηζε 
ηε ζπλέρεηα ζηηο θνηλέο ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο γηα κηα θαιχηεξε 
ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. 

Απηφ λνκίδνπκε φηη είλαη θαη ην κεγαιχηεξν θέξδνο θαη ε 
επηβξάβεπζε ηνπ έξγνπ καο. 

  
Οη θαζεγεηέο:   Γεκ. Μπφκπνιεο (Φηιφινγνο) 

  εξ. Μπίηζηνο (Φπζηθφο) 
Ζ Οκάδα πεξηβάιινληνο ησλ καζεηψλ 
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 Σελ Παξαζθεπή 21/8/92 θαη ψξα 10:15 κ.κ. 
παξνπζηάζακε ζηνηρεία απφ ηελ εξγαζία καο ζηηο 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ ρσξηνχ καο, πξνζθεθιεκέλνη γη’ απηφ 
απφ ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Μαηαξάγθαο. Ζ παξνπζίαζε 
πεξηιάκβαλε πξνβνιή ηεο βηληενηαηλίαο πνπ ηξαβήρηεθε ζην 
πιαίζην ηεο εξγαζίαο Π.Δ. θαηά ηελ ζρνι. ρξνληά 1991-92 θαη 
ζχληνκε εηζήγεζε ζρεηηθή κε ηελ εξγαζία πνπ δηαβάζηεθε απφ ηελ 
καζήηξηα Γεσξγία Κνπηζηνκαλή. Ζ εηζήγεζε πνπ πξνιφγεζε ηελ 
πξνβνιή ηεο βηληενηαηλίαο είλαη ε αθφινπζε: 
 

 Πξηλ μεθηλήζνπκε ζα 

ζέιακε  πξνθαηαβνιηθά λα 

επραξηζηήζνπκε  ηνλ 

Πνιηηηζηηθό Σύιινγν Μαηα-

ξάγθαο, γηα ηελ ηηκεηηθή γηα 

καο  πξόζθιεζε λα 

παξνπζηάζνπκε ηελ  εξγαζία 

καο ζηηο εθδειώζεηο πνπ  

δηνξγαλώλεη θαη πνπ ηελ  

εθιάβα-κε ζαλ θάπνηα 

θαηαμίσζε ησλ πξν-ζπαζεηώλ 

πνπ θαηαβάιιακε όιε  ηελ 

πεξαζκέλε ζρνιηθή ρξνληά.  

 Όιε ε πξνζπάζεηα 

μεθίλεζε κε ην έγγξαθν ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ 

ήξζε ζην ζρνιείν  

ελεκεξώλνληάο καο όηη από 

ηελ ζρνιηθή ρξνληά πνπ 

πέξαζε (1991 - 92) ζα 

εθαξκνδόηαλ ζε όζα ζρνιεία 

έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ πξν-

γξάκκαηα Πεξηβαι.  

Δθπαίδεπζεο.   

 Μεηά ηελ ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ην έγγξαθν από ηνλ 

θαζεγεηή ηεο Φπζηθήο Μπίηζην 

Σεξαθείκ, ε  ηάμε ηεο Α' 

Λπθείνπ επέδεημε  ελδηαθέξνλ 

ζπκκεηνρήο ζε αλάινγν 

πξόγξακκα θαη έηζη 

αθνινύζεζε  ζπδήηεζε γηα 

εμεύξεζε ζέκαηνο θαη  

θαηάξηηζε ηνπ Σρεδίνπ  

Πξνγξάκ-καηνο, ην νπνίν 

ππνβάιιακε πξνο  έγγξηζε ζην 

Γξαθείν  Γεπηεξν-βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Καξδίηζαο. 

 Τν Πξόγξακκα εγθξίζεθε  

θαη αξρίζακε ηελ πινπνίεζή 

ηνπ  από ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 

1991. 

 Τν θπξίσο ζέκα ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ήηαλ ηα ρσξηά  
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Μαηα-ξάγθα, Πύξγνο Κηεξίνπ 

θαη Δξκή-ηζη (πνπ εμππεξεηεί 

ην ζρνιηθό καο  ζπγθξόηεκα) 

από άπνςε  δεκνγξαθηθή, 

ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή, θαη  

ζαλ επηκέξνπο ζέκαηα, νη  

θαιιηέξ-γεηεο κε ηηο νπνίεο 

αζρνινύληαη θπξίσο νη θάηνηθνη 

ηεο πεξηνρήο θαη ηα όπνηα 

πεξηβαιινληηθά  πξνβιήκαηα 

ππάξρνπλ. 

 Τν Πξόγξακκα πνπ  

πξαγκαηνπνηήζακε ζθνπό 

είρε: 

α) Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο  

θαιύηεξα ηνλ ηόπν ηνπο, ηηο  

θπζη-θέο νκνξθηέο ηνπ, ηηο 

πεγέο  πινύηνπ, ηελ ηζηνξία 

ηνπ, λα ηνλ αγα-πήζνπλ θαη λα 

ζθεθζνύλ γηα ηελ θαιύηεξε 

αμηνπνίεζή ηνπ ζην  κέιινλ θαη 

ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

β) Να εξεπλήζνπλ αλ 

ππάξρνπλ  νηθνινγηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ  πεξηνρή 

από ιηπάζκαηα, θπηνθάξκα-

θα, ιύκαηα, ξύπνπο, απόβιεηα 

εξγνζηαζίσλ θά. 

γ) Να γλσξίζνπλ ηελ 

ρισξίδα  θαη ηελ παλίδα ηεο 

πεξηνρήο. 

δ) Να αλαπηπρζεί ε θξηηηθή  

ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ καζεηώλ - 

θαζεγεηώλ. 

ε) Να επηηεπρζεί ε ζύλδεζε 

ησλ  καζεκάησλ θαη ε 

απνδνηηθή  αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεύζεξνπ ρξόλνπ. 

 Δδώ ζα πξέπεη λα 

δηεπθξη-λήζνπκε πσο όηαλ ιέκε 

Πεξηβαι-ινληηθή Δθπαίδεπζε 

δελ ελλννύκε  ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ κόλν ην  Φπζηθό 

Πεξηβάιινλ, αιιά ην  

Πεξηβάιινλ κε ηελ επξύηεξε 

έλλνηά ηνπ, δειαδή: 

α) Ιζηνξηθό Πεξηβάιινλ πνπ  

αθνξά ηελ ηζηνξία 

γεσγξαθηθώλ  ηόπσλ, ηελ 

ηζηνξία δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηελ ηζηνξία αζηηθώλ ηκεκάησλ  

ή θαηαζθεπώλ. 

β) Τερλεηό Πεξηβάιινλ πνπ  

αθνξά πόιε - νηθηζκό, 

κεκνλσκέ-λεο θαηαζθεπέο, 

ππεξηνπηθά  ηερληθά έξγα 

(δίθηπα ζπγθνηλσλίαο,  

κεηαθνξάο, πδξαπιηθά, 

ελέξγεηαο)  θαη κεκνλσκέλα 

ηερληθά έξγα. 

γ) Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ 

πνπ  αθνξά ζρέζεηο 

επηθνηλσλίαο, θνηλσληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (ρσξνηαμηθή 

νξγάλσζε, νηθνλνκία θιπ)  θαη 

άλζξσπν (πγεία - πνιηηηζκό).                                                                                                     

θαη  δ) Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

πνπ  αθνξά ην έδαθνο, ηε 

κνξθή ηνπ,  ηνλ αέξα, ην λεξό, 

ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα. 

 Ιδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο, 

κε  ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ  ρώξα καο θαη 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ 
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Βαιθαλίσλ, ζεσξνύκε όηη ε 

όζν ην δπλαηό θαιύηεξε 

γλώζε ηεο  πεξηνρήο καο θαη 

ηεο ηζηνξίαο ηεο ζπκβάιιεη 

ζηελ πεξαηηέξσ ζπλεηδε-

ηνπνίεζή καο σο πνιίηεο θαη 

απηόο  είλαη έλαο επί πιένλ 

ιόγνο πνπ καο θάλεη 

ραξνύκελνπο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή καο ζ’ απηή ηελ  

πξνζπάζεηα. 

 Σηελ πξώηε θάζε ηεο 

εξγα-ζίαο καο, θαη κε ηελ 

βνήζεηα ησλ  θαζεγεηώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα, 

ρσξηζηήθακε ζε νκάδεο  

εξγαζίαο θαηαλέκνληαο ηα 

ζέκαηα  θαη αξρίζακε ηελ 

ζπιινγή ησλ  ζηνηρείσλ. 

Οθείινπκε εδώ λα επρα-

ξηζηήζνπκε ηνπο θαηνίθνπο θαη 

παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο, πνπ 

καο  ζπκπαξαζηάζεθαλ εζηθά 

θαη καο  βνήζεζαλ αγόγγηζηα 

ζε όηη ηνπο  είρακε αλάγθε. 

 Μέρξη ηηο γηνξηέο ησλ 

Φξηζηνπγέλλσλ είρακε ζπιιέμεη 

έλα  κεγάιν αξηζκό ζηνηρείσλ, 

από απηά πνπ αλαδεηνύζακε 

θαη έηζη  αξρίζακε ζηγά - ζηγά 

λα  ζθεπηό-καζηε θαη ηνλ 

ηξόπν παξνπζίαζεο ηεο 

εξγαζίαο καο. Απνθαζίζακε 

λα  ηελ εκπινπηήζνπκε κε 

θσηνγξαθηθό πιηθό θαζώο θαη 

κε κία  βηληενηαηλία κηθξήο 

δηάξθεηαο, όπνπ πην 

παξαζηαηηθά ζα  κπνξνύ-ζακε 

λα δείμνπκε θάπνηα πξάγκα-ηα. 

Απηή ηελ βηληενηαηλία ζα δνύ-

κε ακέζσο κεηά ηελ κηθξή 

εηζήγεζε πνπ θάλνπκε.  

 Η αιήζεηα είλαη πσο ε  

εξγαζία δελ θύιηζε ρσξίο 

πξνβιή-καηα. Τν βαζηθόηεξν 

πξόβιεκα πνπ αλέθπςε ήηαλ 

ην νηθνλνκηθό, πνπ είρε  βέβαηα 

θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζην ηειηθό 

απνηέιεζκα. 

 Δπεηδή δελ ππήξρε ε 

δπλαηό-ηεηα λα 

ρξεζηκνπνηνύκε θάπνην κηθξό 

ιεσθνξείν γηα ηηο κεηαθη-λήζεηο 

καο αλαγθαδόκαζηαλ λα 

κεηαθηλνύκαζηε κε ηα Ι.Φ. απην-

θίλεηα ησλ επνπηώλ 

θαζεγεηώλ κε απνηέιεζκα 

αξθεηνί ζπκκαζεηέο καο, ιόγσ 

έιιεηςεο ρώξνπ, λα κελ 

ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηέο. 

 Δλώ είρακε 

πξνγξακκαηίζεη λα θάλνπκε 

θάπνηεο επηζθέςεηο, ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ δηπιηζηε-

ξίσλ ύδαηνο ζηελ 

αλαξπζκηζηηθή ιίκλε, όπνπ ζα 

καο γηλόηαλ θαη πεηξακαηηθή 

επείδεημε, ζηηο εγθα-ηαζηάζεηο 

βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο 

Καξδίηζαο θαη ζηηο εγθαηα-

ζηάζεηο κηαο εθεκεξίδαο, απηό 

δελ  πξαγκαηνπνηήζεθε γηαηί ην 

θόζηνο  ήηαλ δπζβάζηαρην γηα 

λα ην θαιύςνπκε κόλνη καο. 

 Παξ’ όιεο όκσο ηηο 

δπζθνιίεο ε εξγαζία 
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πξνρώξεζε θαη θα-ηά ηνλ 

Μάξηην κήλα θζάζακε ζην 

ηειηθό ζηάδην, πνπ ήηαλ ε 

ηαμηλόκεζε ησλ ζπιιεγέλησλ 

ζηνη-ρείσλ θαη ε ζπγγξαθή ηεο. 

Μέρξη ην Πάζρα είρε θαη απηό 

νινθιε-ξσζεί θαη κεηά ηηο 

γηνξηέο αθνύ έγηλαλ θάπνηεο 

δηνξζώζεηο, θζάζα-κε ζηα 

κέζα Μαΐνπ έηνηκνη λα ηελ  

παξνπζηάζνπκε. 

 Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ζύιιν-γν θαζεγεηώλ ηνπ 

ζρνιείνπ καο απνθαζίζηεθε ε 

παξνπζίαζε λα γίλεη ζηελ 

αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ  

ζρνιείνπ ηελ ηειεπηαία εκέξα 

ησλ  καζεκάησλ, πξηλ ηελ 

δηαθνπή γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ 

Ινπλίνπ, πνπ έγηλε  θαη 

πξαγκαηηθόηεηα.   

 Δθηόο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλό-ηεηαο ζηελ παξνπζίαζε 

ζπκκε-ηείραλ, κεηά από 

πξόζθιεζε πνπ έιαβαλ, ν 

Γηεπζπληήο θαη ε Πξν-τζηακέλε 

ηνπ Γξαθείνπ Γεπηεξνβά-ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ν ππεύζπλνο  

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

γηα ην λνκό Καξδίηζαο ζηε 

Γεπηεξν-βάζκηα Δθπαίδεπζε, 

νη Πξόεδξνη ησλ ηξηώλ 

θνηλνηήησλ, νη Ιεξείο ησλ ηξηώλ 

θνηλνηήησλ, νη Πξόεδξνη  θαη ηα 

κέιε ησλ Γ.Σ. ηνπ Πνιηηη-

ζηηθνύ Σπιιόγνπ Μαηαξάγθαο 

θαη ηνπ Γεσξγηθνύ Πηζησηηθνύ 

Σπλεηαηξηζκνύ Μαηαξάγθαο, ν    

Γήκαξρνο Σνθάδσλ θαη ν 

Γηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σρνιείνπ Μαηαξάγθαο. 

 Μεηά ην πέξαο ηεο  

παξνπ-ζίαζεο αθνινύζεζε 

ζπδήηεζε - αμηνιόγεζε ηεο 

εξγαζίαο κε ηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο θνξείο πνπ ζπκκε-ηείραλ 

θαη απνθαζίζηεθε λα ζηείι-

ινπκε από θνηλνύ ππόκλεκα ε 

νκάδα εξγαζίαο Π.Δ. ηνπ 

ζρνιεί-νπ, ν ηεξέαο θαη ν 

πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο 

Δξκεηζίνπ, ζηελ 7ε Δθνξία 

Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ 

Λάξηζαο γηα ηελ δηάζσζε ησλ 

αγη-νγξαθηώλ ηνπ ηεξνύ λανύ 

Αγ. Νηθνιάνπ ζην Μνπιώζη, 

πνπ ιίγεο  κέξεο αξγόηεξα 

έγηλε πξαγκαηηθόηεηα. 

 Ο Πξόεδξνο ηεο 

Μαηαξά-γθαο αληέδξαζε ζεηηθά 

ζηηο πξνηάζεηο καο θαη καο 

αληηπξόηεηλε  ζπλεξγαζία ηε 

λέα ζρνιηθή ρξνληά ζε 

εθηεηακέλε δελδξνθύηεπζε ηεο 

πεξηνρήο (έρεη εληαρζεί ε 

θνηλόηε-ηα ζε πξόγξακκα ηνπ 

Γαζαξρείνπ  Καξδίηζαο) 

θαζώο θαη ζε δεκηνπξγία 

Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ ζην 

ρσξηό. Γερζήθακε ηελ 

πξόθιεζή ηνπ θαη ίζσο απηά 

λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

λέσλ εξγαζηώλ  Πεξη-

βαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην 

ζρνιείν καο ηνπ ρξόλνπ. 
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 Οη δξαζηεξηόηεηεο όκσο 

ηεο νκάδαο Π.Δ. δελ 

πεξηνξίζηεθαλ κόλν ζηα 

πιαίζηα ηεο εξγαζίαο, αιιά 

επεθηάζεθαλ θαη ζε άιινπο 

ηνκείο. Έηζη έγηλε πεξηνξηζκέλε 

δελδξνθύηεπζε ζηνλ αύιεην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, 

ππνδεηγκαηηθή  θαζαξηόηεηα 

ηνπ ζρνιείνπ ηηο παξακνλέο 

ηεο 25εο Μαξηίνπ, αλάξηεζε 

αθηζώλ ζηνλ ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηελ θαζαξηόηεηα 

θαη ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο Π.Δ. 

ζηηο  εθδειώζεηο γηα ηνλ 

ζάλαην ηνπ Γ. Λάτνπ ζηνλ 

ρώξν ηνπ κλεκείνπ ζηνλ 

Πύξγν Κηεξίνπ. 

 Δπεηδή κία ζπλνιηθή  

παξνπ-ζίαζε ηεο εξγαζίαο εδώ 

ζήκεξα ζα ήηαλ αξθεηά 

θνπξαζηηθή, γηαηί ζα απαηηνύζε 

πνιύ ρξόλν, ζθεθζήθακε λα 

βγάινπκε θάπνηα αληίγξαθα 

ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία όπνηνο 

ελδηαθέξεηαη κπνξεί λα 

πξνκεζεπηεί, όπνπ θαη εθηόο 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξαηίζεληαη γηα ηελ πεξηνρή 

έρεη πξνζηεζεί ζην 6ν θαη 

ηειεπηαίν κέξνο ηεο θαη 

θσηνγξαθηθό πιηθό. 

 Πξηλ θιείζνπκε ζα 

πξέπεη λα  επραξηζηήζνπκε 

ζεξκά γηα ηελ βνήζεηά ηνπο θαη 

ηα ζηνηρεία πνπ έζεζαλ ζηε 

δηάζεζή καο: 

  Τνπο Πξνέδξνπο ησλ  

θνηλνηήησλ    Μαηαξάγθαο, 

Πύξγνπ Κηεξίνπ  θαη 

Δξκεηζίνπ. 

  Τνλ Γεσξγηθό Πηζησηηθό 

Σπλεηαηξηζκό Μαηαξάγθαο. 

  Τνλ Πνιηηηζηηθό Σύιινγν  

Μαηαξάγθαο. 

    Τνπο ππεύζπλνπο ηνπ Γ' 

Δθθνθη-ζηεξίνπ ηεο Δ.Α.Σ.Κ. 

    Τνλ θηιόινγν θαζεγεηή θ. 

Νηθόιαν Καηνίθν. 

    Τελ Αλαπηπμηαθή Καξδίηζαο 

Α.Δ. θαη ηδηαίηεξα ηνλ θ. 

Κσλ/λν Τζηκπνύθα. 

     Τνπο θαηνίθνπο ησλ 

θνηλνηήησλ πνπ ηόζν πξόζπκα 

ζπλεξγάζηεθαλ καδί καο.  

  Τέινο  επραξηζηνύκε  

όινπο  εζάο πνπ  είζηε  ζήκεξα  

εδώ  λα  καο αθνύζεηε. 
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ηε θεηηλή ζρνι. ρξνληά  1992 - 93  απνθαζίζακε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε Λανγξαθηθό 

Μνπζείν ζηε Μαηαξάγθα. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη, κε ηελ βνήζεηα 

ησλ ζπγρσξηαλψλ καο, ζα θαηαθέξνπκε λα ζπιιέμνπκε αξθεηά 

παιηά αληηθείκελα αγξνηηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο. Σν Μνπζείν ζα 

εγθαηαζηαζεί ζε αίζνπζα ηνπ ησξηλνχ Γπκλαζίνπ (ην νπνίν ζα 

κεηαζηεγαζηεί ζε λέν θηίξην κεηά ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ), 

πνπ ζα δηακνξθσζεί θαηάιιεια. ηελ πξνζπάζεηά καο λα 

επαηζζεηνπνηήζνπκε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε φινπο ηνπο 

ζπγρσξηαλνχο καο βγάιιακε αλαθνίλσζε, απφ θνηλνχ κε ην Γ.. 

ηεο θνηλφηεηαο, πνπ ηνπο ελεκεξψλακε γη’ απηφ θαζψο θαη 

θαηάζηαζε κεξηθψλ εθ ησλ δεηνπκέλσλ αληηθεηκέλσλ.  

Ζ αλαθνίλσζε, φπσο θαη ε θαηάζηαζε πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

πνιιά θαηαζηήκαηα ηεο θνηλφηεηάο καο, ψζηε λα γίλνπλ γλσζηέο νη 

πξνζέζεηο καο απφ φινπο, είλαη απηέο πνπ ζα δηαβάζεηε ζηε 

ζπλέρεηα. 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

         Ζ θνηλφηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ Λπθείνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε δεκηνπξγία 
Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ ζηελ Μαηαξάγθα, θαιεί ηνπο θαηνίθνπο λα 
βνεζήζνπλ ζηελ ζπιινγή παιηψλ αληηθεηκέλσλ: 
α)  αγξνηηθήο ρξήζεο (εξγαιεία θιπ) 
β)  νηθηαθήο ρξήζεο 
         Ζ ζπιινγή ησλ εθζεκάησλ ζα γίλεη απφ ηνπο καζεηέο ηεο 
Οκάδαο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Λπθείνπ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο. 
         ην ρψξν πνπ ζα εθηεζνχλ ηα αληηθείκελα απηά θαη δίπια ζην 
θαζέλα ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπο - δσξεηήο, πνπ ζα 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα, αλ ζειήζεη, λα ηνπ επηζηξαθνχλ. 
         Tν Γ.. ηεο θνηλφηεηαο Μαηαξάγθαο θαη ε Οκάδα 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Λπθείνπ ειπίδνληαο ζηελ 
αληαπφθξηζή ζαο ζ’ απηφ ηνπο ην θηιφδνμν πξφγξακκα, πνπ ζα 
είλαη ζηνιίδη γηα ην ρσξηφ αλ πξαγκαηνπνηεζεί, ζαο επραξηζηνχλ 
πξνθαηαβνιηθά γηα ηελ ζπλεξγαζία.                    
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Αδξάρηη 
Αιέηξη 
Αινγνζίδεξα 
Αλέκε 
Αμάιη 
Αξγαιεηφ 
Βαζηιηάδηα 
Βπδνχξα 
Γαιίθα 
Γαιίθη 
Γάζηξα 
Γθηνχκη 
Γθηνπξληάλη 
Γνπξλφθνπζθα 
Γηξκφλη 
Γνθάλη 
Γξεπάλη 
Εεχγιεο 
Εεπηήξεο 
Επγφο 
Θθνχια 
Κάδη 
Καδάλη 
Καδηάθα 
Καινχπη 
Καιηάθη 
Κακηζίθη 

Καληήιη 
Κάπα 
Καπίζηξη 
Καξδάξη 
Καξνηζάθη μχιηλν 
Καξπνιφτ 
Καζαΐ 
Κιεηδί θάξν 
Κιεηδνπίλαθν 
Κνζηά 
Κφζθηλν 
Κνπδνπλάθηα 
Κνπδνχληα 
Κνπτλάθηα 
Κνπηάιεο 
Κνπηζπί 
Κνπθίλεο 
Κχπξα 
Λαΐλη 
Λάκπα 
Λακπνγηάιη 
Λαλάξηα 
Μαγθάιη 
Μάζηα 
Μπαθξάηζη 
Μπέθη 
Μπηζίθη 

Μπνπξφλα 
Μπνπηηλέιν 
Μπηάξηα 
Νηξκφο 
θη 
Παιάληδα 
Πάληεο 
Παζαδφηη 
Πειέθη 
Πέηαια 
Πηξνπζηηά 
Πιαζηίξη 
Πιηζάξη 
Πλάθα 
Πξνβηά γνχλα 
Πξνζθέθαια 
Ρεληίξη 
Ρφθα 
αΐηα 
ακάξη 
αηέξη 
βνχξα 
ίδεξν παιηφ 
ίηα 
θηέιη 
νππηέξα 
νπθιί μχιηλν 

πηξνχληα 
ηάκλα 
θελδφλα 
θνληίιη 
Σαχια 
Σξνπβά 
Σζαγθξηζνχιη 
Σζάθη 
Σζάθη 
Σζηακφμπιν 
Σζηθξίθη 
Σζηξέπηα 
Σζηξηπφβεξγεο 
Φαιάγθηα 
Φθέληξη 
Φηηάξη μχιηλν 
Φηζέια 
Υαιηλφ 
Υάιπν 
Υάκνπξα 
Υειηδφλα 
Υηξφκπαια 
Υιηαξνιφγν 
Φάζα 

 
 
Οη δξαζηεξηφηεηέο καο φκσο γηα ηελ θεηηλή ρξνληά δελ ζα 

πεξηνξηζηνχλ ζην Μνπζείν! 

          Θα ζπκκεηέρνπκε ελεξγά ζηελ εθηεηακέλε 

δελδξνθχηεπζε ηεο Μαηαξάγθαο πνπ πξνγξακκαηίδεη ε θνηλφηεηα. 

          Θα θηηάμνπκε ηζειεκεληέ κε ηνπηθέο παξαδνζηαθέο 

ζπληαγέο. 

          Θα ζπιιέμνπκε ζηνηρεία θαη κε βάζε απηά ζα γξάςνπκε 

εγρεηξίδην ζρεηηθφ κε ηελ νηθνινγηθή γεσξγία. 

          Θα δξαζηεξηνπνηεζνχκε ζηελ θαηεχζπλζε 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ζπκκαζεηψλ καο ζην ζρνιείν γηα ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο. 

          . . . . . . . . . . . . . . . (ε ζπλέρεηα ζην επφκελν).             
 
       

 
 

 
 


