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ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ Α2  

ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΑΓΗΟΤ 

ΠΝΔΤΜΑΣΟ ΔΡΡΩΝ 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: 

 ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ 

 



ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: 

 
Μαζεηέο από ην Άγην Πλεύκα : πίληηνπ Εσή 

 

Μαζεηέο από ην Γαθλνύδη: Αβξάκνγινπ Λάκπξνο 

Γθόγθνο Γηώξγνο 

Μπαιηδή Κσλζηαληίλα 

Φεθάηεο Γηάλλεο 

 

Μαζεηέο από ηελ Πεληάπνιε: ΗνξδαλίδνπΚιαύδηα 

Μέιιηνπ Μάξζα 

Σζαπνιάξη Μαξίδα 

ΥόληδαΆληη 

 

Μαζεηέο από ηελ Σνύκπα:  Κνπκιήο Παλαγηώηεο 

 

Μαζεηέο από ην Υξπζό:  Μάζηνξα Διέλε 

Νηάθαξε Μαηίλα 

Παπνύδα Διέλε 

Σάζη Κέηληη 

 

 

 

 

Σν ζρνιείν καο ζπγθεληξώλεη καζεηέο από 8 δηαθνξεηηθά ρσξηά: 

Άγην Πλεύκα, Υξπζό, Πεληάπνιε, Δκκαλνπήι Παππά, Σνύκπα, Γαθλνύδη, 

Μέηαιια θαη πθηά. Ωζηόζν ζην ηκήκα πνπ επηιέρζεθε γηα ην πξόγξακκα 

‘εθπξνζσπνύληαη’ κόλν ηα 5 από απηά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πώο επηιέμακε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

 
πδεηήζακε γηα  δηάθνξα ζέκαηα θη απνθαζίζακε λα αζρνιεζνύκε κε ηηο 

εθθιεζίεο ησλ ρσξηώλ καο, ζέινληαο λα γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηελ 

πεξηνρή καο. Γηα ηα γύξσ ρσξηά έρνπλ εθπνλεζεί δηάθνξεο εξγαζίεο, 

όκσο δελ βξήθακε θάπνηα πνπ λα θαιύπηεη πνιύπιεπξα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. Δπίζεο, ιόγσ ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ππεύζπλεο θαζεγήηξηαο  

(ζενιόγνο) ζα κπνξνύζακε λα έρνπκε θαιύηεξε θαζνδήγεζε. 

 

 

Οη νκάδεο εξγαζίαο 

 

 
 

Ζ είζνδνο ηνπ κνλαζηεξηνύ ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο 

Φσηνγξαθία: Γειεγηάλλε Αζαλαζία 

 



Σν ζπκβόιαην ησλ νκάδσλ 

 

1.εβόκαζηε ηνλ ζπλνκηιεηή καο. 

 

2.Δλζαξξύλνπκε ηε ζπκκεηνρή. 

 

3.Γελ θνξντδεύνπκε ηηο απόςεηο ησλ άιισλ. 

 

4.πκκεηέρνπκε όινη, δελ ηεκπειηάδνπκε. 

 

5.Μνηξάδνπκε ηηο δνπιεηέο ηεο νκάδαο. 

 

6.Γνπιεύνπκε ήξεκα, ρσξίο εληάζεηο. 

 

7.Βνεζάκε ηνπο άιινπο όηαλ ρξεηάδεηαη. 

 

8.Δίκαζηε όινη ην ίδην ζεκαληηθνί. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ηεξά Μνλή Σηκίνπ ηαπξνύ ζην Άγην Πλεύκα 



ΣΟ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Αθνύ απνθαζίζακε ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, έπξεπε λα 

δηακνξθώζνπκε έλα εξσηεκαηνιόγην πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπκε 

πιεξνθνξίεο. Όινη νη καζεηέο  πξόηεηλαλ εξσηήζεηο θαη απνθαζίζακε 

από θνηλνύ πνηεο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ. 

 

ΟΙ ΕΚΚΛΗΙΕ ΣΩΝ ΥΩΡΙΩΝ ΜΑ 

 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ Α2 ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ ΕΡΡΩΝ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ, 

ΘΕΟΛΟΓΟ 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Οκάδα καζεηώλ: 

 

Υωξηό: 

Δθθιεζία: 

Η ζπλέληεπμε δόζεθε από : 

 

1.Πόηε ρηίζηεθε ε εθθιεζία; 

2.Γηαηί ρηίζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο; 

3.Γηαηί είλαη αθηεξσκέλε ε εθθιεζία ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξόζσπν/γεγνλόο; 



4.Πνηνο αλέιαβε ην θόζηνο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λανύ; 

5.Σί πιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ρηίζηκν; 

6.Πόζνο θαηξόο ρξεηάζηεθε γηα λα ρηηζηεί; 

7.Βνήζεζαλ νη θάηνηθνη ζην ρηίζηκν ηνπ λανύ κε πξνζσπηθή εξγαζία; 

8.Σί ξπζκνύ είλαη ε εθθιεζία; 

9.Σί ζπλέβε κε ηελ εθθιεζία πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 1913 θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο; Δπεξεάζηεθε ε ιεηηνπξγία ηεο; 

10.Ζ εθθιεζία έρεη θάπνηα ηζηνξία ζρεηηθή κε ζαύκα ή θάπνην άιιν 

ζεκαληηθό γεγνλόο; 

11.Πόηε παλεγπξίδεη ν λαόο; Γίλεηαη θάηη ηδηαίηεξν ζηε γηνξηή; 

12.΄Δρεη γξαθηεί θάπνην βηβιίν ή εξγαζία γηα ηνλ λαό; 

 

 

 

Δθθιεζία αγίσλ Κσλ/λνπ θαη Διέλεο ζην Άγην Πλεύκα 

Φσηνγξαθία: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο 



Δθθιεζίεο ζην Άγην Πλεύκα 

Αγία Παξαζθεπή (θεληξηθή) 

Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο (θνηκεηήξην) 

Αγία Κπξηαθή 

Ηεξά Μνλή Αγίνπ Πλεύκαηνο 

Ηεξά Μνλή Αγίνπ Γεσξγίνπ Γξηάλνβαο 

Η.Μ.Πξνθήηε Ζιία (γπλαηθεία κνλή) 

Η.Μ. Σηκίνπ ηαπξνύ  (γπλαηθεία κνλή) 

 

Δθθιεζίεο ζην Γαθλνύδη 

Άγηνο Αζαλάζηνο (θεληξηθή) 

Εσνδόρνπ Πεγήο 

Πξνθήηε Ζιία 

Αγίαο Βαξβάξαο 

 

Δθθιεζίεο ζηελ Πεληάπνιε 

Άγηνο Αζαλάζηνο (θεληξηθή) 

Αγία  Παξαζθεπή 

Άγηνο Γεώξγηνο 

Άγηνο Νηθόιανο 

Αγία Βαξβάξα 

Πξνθήηεο Ζιίαο 

 



Δθθιεζίεο ζηελ Σνύκπα 

Η.Μ. Αγίαο Σξηάδαο (αλδξηθή κνλή) 

 

Δθθιεζίεο ζην Υξπζό 

Άγηνο Αζαλάζηνο (θεληξηθή) 

Άγηνο Γεώξγηνο 

Αλαιήςεσο 

Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη Πξνθήηε Ζιία 

Εσνδόρνπ Πεγήο 

 

 

Δθθιεζία ζην Υξπζό 



Άγην Πλεύκα 

Ηεξά Μνλή Πξνθήηε Ζιία  

ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2014 νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ  πήγαλ γηα 

πξνζθύλεκα ζηελ Ηεξά Μνλή Πξνθήηε Ζιία ζην Άγην Πλεύκα. Δθεί νη 

καζεηέο ηνπ Α2 είραλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ κε ηελ εγνπκέλε 

Υξηζηνλύκθε θαη λα ζπγθεληξώζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε κνλή. ρεηηθό 

βίληεν θαη θσηνγξαθίεο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ηεξά 

κνλή παλεγπξίδεη ζηηο 20 Ηνπιίνπ (Πξ.Ζιία) θαη ζηηο 24 επηεκβξίνπ 

(Παλαγίαο Μπξηηδηώηηζζαο). Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε κνλή ζην 

βηβιίν ‘Νεόηεξε ηζηνξία ηεο Κνηλόηεηαο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο’ ηνπ 

ζενιόγνπ Κπξηάθνπ Παπαθπξηάθνπ. 

Αθνινπζεί ε ζπλέληεπμε κε ηελ εγνπκέλε: 

Πόηε ρηίζηεθε ν λαόο; 

Ζ πξώηε εθθιεζία ηνπ Πξνθήηε  Ζιία ρηίζηεθε πξηλ ην 1912,δε 

γλσξίδνπκε αθξηβώο πόηε. Δκείο όηαλ ήξζακε εδώ, ην 1990,βξήθακε κηα 

καξκάξηλε επηγξαθή ζηελ θύξηα πύιε ηνπ λανύ ε νπνία έιεγε ‘ηειεπηαία 

αλαθαίληζε ηνπ λανύ,1912’.Σν δε παξεθθιήζη ηεο Παλαγίαο 

Μπξηηδηώηηζζαο ρηίζηεθε ην 1991. 

Γηαηί ρηίζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο;\ 

’ απηό δελ κπνξώ λα δώζσ κηα ζίγνπξε απάληεζε θαζώο νη ηδξπηέο ηνπ 

Πξνθήηε Ζιία ήηαλ άιινη, πξηλ από εκάο. Πηζηεύσ όκσο όηη  ρηίζηεθε 

ζε ςειό ιόθν,όπσο ζπκβαίλεη άιισζηε κε  όιεο ηηο εθθιεζίεο 

αθηεξσκέλεο ζηνλ πξ.Ζιία ,πνπ ήηαλ αζθεηήο. 

Γηαηί είλαη αθηεξωκέλε ε εθθιεζία ζην ζπγθεθξηκέλν πξόζωπν; 

Ζ εθθιεζία ηνπ Πξνθήηε Ζιία είλαη νλνκαζκέλε έηζη, από ηελ επιάβεηα 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ ζην πξόζσπό ηνπ αγίνπ. Σν δε παξεθθιήζη ηεο 

Παλαγίαο Μπξηηδηώηηζζαο  νλνκάζηεθε έηζη από  ην εηθόληζκα πνπ 

θέξακε καδί καο από ηελ Αζήλα, εηθόληζκα πνπ αλήθε πξηλ ζηνλ γέξνληά 

καο. 

Πνηνο αλέιαβε ην θόζηνο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λανύ; 

Ο λαόο ρηίζηεθε ράξε ζηελ αγάπε θαη ηελ πξνζθνξά ησλ πξνζθπλεηώλ. 

Γελ ππήξρε θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο δσξεηήο, πξαγκαηηθά ε ράξε ηνπ 



Θενύ  θώηηδε ηνπο αλζξώπνπο θη έξρνληαλ θαη βνεζνύζαλ. Έηζη ζηγά 

ζηγά  ρηίζηεθε ν λαόο. 

Ση ζπλέβε κε ηελ εθθιεζία πξηλ ηελ απειεπζέξωζε ηνπ 1913 θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο; Δπεξεάζηεθε ε ιεηηνπξγία ηεο;  

Γελ έρνπκε ζηνηρεία γηα απηέο ηηο πεξηόδνπο γηαηί δπζηπρώο ηα αξρεία 

ηεο Μεηξόπνιεο εξξώλ θαηαζηξάθεθαλ από ηνπο Βνπιγάξνπο. 

Η εθθιεζία ζρεηίδεηαη κε θάπνην ζαύκα ή θάπνην άιιν ζεκαληηθό 

γεγνλόο; 

Σν κόλν πνπ γλσξίδνπκε από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ είλαη όηη θαηά 

θαηξνύο ν Θεόο έδεημε πνιιέο θνξέο ηελ παξνπζία Σνπ. (ζ.ζ. Σν 

εηθόληζκα ηεο Παλαγίαο Μπξηηδηώηηζζαο ζεσξείηαη ζαπκαηνπξγό θη 

ππάξρνπλ πνιιέο καξηπξίεο γηα ζεξαπεία αζζελεηώλ θη απόθηεζε 

παηδηώλ-ζην βίληεν ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά από ηελ εγνπκέλε) 

Ση πιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ρηίζηκν; 

Απηό πνπ θπξηαξρεί εδώ ζε όιε ηε κνλή θη απηό πνπ ν γέξνληάο καο 

ζέιεζε λα δώζεη ήηαλ έλα αγηνξείηηθν ύθνο. Θέιεζε λα θάλεη ην 

κνλαζηήξη κηα κηθξνγξαθία ηνπ Αγίνπ Όξνπο, επεηδή έιεγε όηη νη 

γπλαίθεο παξαπνληνύληαη  πνπ δελ κπνξνύλ λα πξνζθπλήζνπλ εθεί ιόγσ 

ηνπ άβαηνπ. Έηζη είρε πεη όηη ζα θαηεβάζνπκε ην Άγην Όξνο εδώ. Γη’ 

απηό ηνλ ιόγν ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο μύιν θαη πέηξα ,δειαδή δόζεθε 

έλα παξαδνζηαθό ύθνο. 

Πόζνο θαηξόο ρξεηάζηεθε γηα λα ρηηζηεί; 

Ζ κνλή ηνπ Πξνθήηε Ζιία ππνινγίδεηαη ζε πνιύ ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα 

θαη γη’ απηό ζπκήζακε όηη ήηαλ κεγάιν ζαύκα ηεο Παλαγίαο, ελώ ην 

παξεθθιήζη ηεο Παλαγίαο κέζα ζε ιίγνπο κήλεο. 

Βνήζεζαλ νη θάηνηθνη ηνπ ρωξηνύ ζην ρηίζηκν ηνπ λανύ κε 

πξνζωπηθή εξγαζία; 

ηελ αλαθαίληζε, λαη, βνήζεζαλ θαη απηνί κε ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν. 

Ση ξπζκνύ είλαη ε εθθιεζία; 

Δίλαη ξπζκνύ βαζηιηθήο. 



 

 

Φσηνγξαθίεο: Μηράιεο Κσλζηαληηλίδεο 



 

Αγία Παξαζθεπή  

Ο λαόο εηθάδεηαη όηη ρηίζηεθε ζε ηξεηο νηθνδνκηθέο θάζεηο. Πξώηα 

αλεγέξζεθε ην ζνισηό Ηεξό Βήκα, έπεηηα ν θπξίσο λαόο θαη ν λάξζεθαο. 

ρεκαηίζηεθε έηζη  κηα ηξίθιηηεβαζηιηθή.Ο λαόο εγθαηληάζηεθε ζηηο 20 

Οθησβξίνπ 1805,όπσο καξηπξείηαη ζε ελεπίγξαθε πιάθα θαη ζε θηξκάλη 

πνπ εθδόζεθε ζηηο 17 επηεκβξίνπ ηνπ 1805.ηελ ελνξία ιεηηνπξγνύλ 

δύν θαηερεηηθά ζρνιεία, θύθινο κειέηεο ηεο Αγίαο Γξαθήο θη 

επηηειείηαη  ζεκαληηθό θηιαλζξσπηθό έξγν. 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία: www.darnakas.gr 

 

 

 



Γαθλνύδη 

Άγηνο Αζαλάζηνο 

Ζ εθθιεζία ρηίζηεθε  ην 1834.Πξηλ από δύν ρξόληα όκσο έγηλαλ θάπνηεο 

αιιαγέο ζην εζσηεξηθό ηνπ λανύ θαζώο θαη ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν.Γελ 

γλσξίδνπκε αλ ππάξρεη θάπνηνο ιόγνο πνπ επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν 

κέξνο γηα λα ρηηζηεί ν λαόο. Αθηεξώζεθε ζηνλ Άγην Αζαλάζην γηαηί νη 

θάηνηθνη ζεώξεζαλ όηη ήηαλ ν πην θαηάιιεινο. Σν θόζηνο ηεο αλέγεξζεο 

ην αλέιαβαλ νη θάηνηθνη. ηελ αξρή ρξεζηκνπνηήζεθαλ πέηξεο θαη ιάζπε 

θη αξγόηεξα πην ζύγρξνλα πιηθά, όπσο ην ηζηκέλην. ηηο εξγαζίεο 

βνήζεζαλ αξρηθά νη θάηνηθνη   θη έπεηηα ζρεηηθνί εξγάηεο. Ζ εθθιεζία 

είλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ θαη παλεγπξίδεη ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ. 

 

 

 

 

 



Πεληάπνιε 

Άγηνο Αζαλάζηνο 

Ο λαόο αλεγέξζεθε ην 1909 θαη είλαη ξπζκνύ βαζηιηθήο κε ηξνύιν. 

 

Φσηνγξαθία: Μαδλίθεο 

 

 

 



Σνύκπα 

Ηεξά Μνλή Αγίαο Σξηάδαο 

Σν 1883 ν Θεόο απνθάιπςε κε όξακα ζε έλαλ επζεβή άληξα, ηνλ 

Αζαλάζην Σζαπαδά, ην ζεκείν πνπ βξηζθόηαλ  ζακκέλε ε εηθόλα ηεο 

Αγίαο Σξηάδαο θαη ηνπ ππέδεημε λα ζθάςεη. Ο άλδξαο θνβήζεθε  θαη 

ζεώξεζε ην όξακα δηαβνιηθή ελέξγεηα. Αξγόηεξα ην εκπηζηεύζεθε ζηνπο 

πξόθξηηνπο ηνπ ρσξηνύ, όκσο πάιη δίζηαδε λα ζθάςεη. Σα νξάκαηα 

ζπλερίζηεθαλ ώζπνπ ζηηο αξρέο ηνπ 1884 απνθάζηζε λα θάλεη απηό πνπ 

ηνπ ππεδείρζε. θάβνληαο αλέβιπζε κηα κηθξή πεγή λεξνύ θαη ζε βάζνο 

ηξηώλ κέηξσλ βξέζεθε ε εηθόλα κέζα ζε έλα πεγάδη. Λίγν αξγόηεξα 

ρηίζηεθε μύιηλνο λαόο θαη ην 1903 ζεκειηώζεθε έλαο κεγαιύηεξνο. Ο 

ζύγρξνλνο λαόο ρηίζηεθε κεηά ην 1970 θαζώο ν πξνεγνύκελνο δελ 

θάιππηε ηηο αλάγθεο ησλ πηζηώλ. Ο λαόο παλεγπξίδεη  ζηε γηνξηή ηνπ 

Αγίνπ Πλεύκαηνο. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην βηβιίν  ‘Ζ ηζηνξία ηεο Ηεξάο Μνλήο 

Αγίαο Σξηάδνο Σνύκπαο εξξώλ’ ηνπ ζενιόγνπ Κπξηάθνπ 

Παπαθπξηάθνπ 

 

 

 
 

 

 

 

 



Υξπζό 

Άγηνο Αζαλάζηνο 

 
Ο λαόο αλεγέξζεθε ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 19

νπ
 αηώλα, όπσο 

επηβεβαηώλεηαη από ηηο επηγξαθέο ηζηόξεζεο πνπ θέξνπλ νη θνξεηέο 

εηθόλεο. Δίλαη ξπζκνύ βαζηιηθήο κε ηξνύιν θαη ππέζηε πνιιέο 

αλαθαηλίζεηο θαηά θαηξνύο. 

 

 

 
 

Φσηνγξαθία: Υξηζηίλα Παπαθξάγθνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τιηθό αληιήζεθε από ην δηαδίθηπν θαη ηηο ηζηνζειίδεο: 

Γπκλάζην Αγίνπ Πλεύκαηνο εξξώλ  http://gym-ag-pnevm.ser.sch.gr 

Ηεξά Μεηξόπνιε εξξώλ θαη Νηγξίηεοwww. imsn.gr 

Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε εξξώλ www.serrelib.gr 

 

 

Οη θωηνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη : 

Από ηηο ζειίδεο ηνπ facebook: 

Γαξλαθνρώξηα 

Σνύκπα εξξώλ 

Γαθλνύδη εξξώλ 

Από ηελ ηζηνζειίδα www.darnakas.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 


