
Περιβαλλοντική ομάδα ΓΕΛ Ν. Μουδανιών  

2012 - 2013 



Παράδοση είναι καθετί που παραδίνεται από γενιά σε γενιά 
είτε με το γραπτό είτε με τον προφορικό λόγο. Ειδικότερα με 
τον όρο παράδοση εννοούμε τις συνήθειες, τις αντιλήψεις 
για τη ζωή, την αισθητική και τις ηθικές αρχές, που 
κληροδοτούνται από τους παλαιότερους στους νεότερους. 
 

Μορφές: Εθνική, Ιστορική, Πνευματική, Πολιτιστική, 
Θρησκευτική, Ηθική κ.ά. 
 

Με τον όρο «παραδόσεις» νοούνται αντιλήψεις, δοξασίες, 
πνευματικές αξίες και ηθικές αρχές, που μαζί με την ιστορία, 
διαμορφώνουν και τροφοδοτούν την συνείδηση ατόμων και 
λαών. 
 



Προσφορά της παράδοσης 

α) Θετική προσφορά 

 

 Στον πνευματικό τομέα. 

 Στον εθνικό τομέα. 

- Οι εθνικές αξίες, μεταγγιζόμενες μέσω της παράδοσης 
στο σήμερα, ευαισθητοποιούν και φρονηματίζουν. 

- Η παράδοση αποτελεί το μοναδικό αδιάψευστο 
μάρτυρα της πλαστογράφησης της ιστορίας. 

- Η παράδοση ως ιστορική μνήμη, αποτελεί τον καλύτερο 
δάσκαλο για το μέλλον. 

 

 



 Στον κοινωνικό τομέα. 

 Στον ηθικό τομέα. 

 Στον πολιτικό τομέα. 

 Στον πολιτιστικό τομέα. 

-  Τα ήθη και έθιμα, τα δημοτικά τραγούδια, οι θρησκευτικές 
πανηγύρεις και άλλες παραδοσιακές εκδηλώσεις αποτελούν 
ακόμα και στις μέρες μας, ιδίως στην επαρχία, συνεκτικό 
κρίκο, που υποβοηθά στην επικοινωνία των ανθρώπων, στο 
δέσιμο με τον τόπο τους, στην αναβίωση συνηθειών και στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των τοπικών 
προβλημάτων, αλλά και τη διάσωση του παραδοσιακού 
υλικού της περιοχής τους.   

 

 



 Στους νέους. 

 

- Οι νέοι έχουν  να ωφεληθούν πολλά από την παράδοση. 
Δεν θα αισθάνονται μετέωροι, χωρίς ρίζες και χωρίς 
πυξίδα. Μπορούν να στηρίζονται σε διαχρονικές αξίες, 
να ενδυναμώνονται, να υιοθετούν δοκιμασμένους 
τρόπους ζωής, ν’ απορρίπτουν την ξενομανία και να 
οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον. «Ανέβηκα στους 
ώμους του πατέρα μου να δω μακρύτερα το μέλλον» 
λέει εύστοχα ο θυμόσοφος λαός. 

  

 

 



β) Αρνητικές επιδράσεις 
 

 Περιορισμός της ελεύθερης σκέψης του ανθρώπου. 

 Οπισθοδρόμηση της επιστήμης. 

 Αποτροπή της εξέλιξης της τέχνης. 

 Πολλές δημιουργικές δυνάμεις μένουν ανεκμετάλλευτες και 

παθητικοποιημένες. 

 Επικρατεί έντονο τοπικιστικό πνεύμα. 

  
 

 



Εθνολογικό 

Μουσείο Θράκης 



Εκθέματα του 

εθνολογικού 

μουσείου Θράκης 



Εκθέματα του 

εθνολογικού 

μουσείου Θράκης 



Εκθέματα του 

εθνολογικού 

μουσείου Θράκης 



Εκθέματα του 

εθνολογικού 

μουσείου Θράκης 



Αιτίες στις οποίες οφείλεται η κρίση της παράδοσης 
 

Η οικογενειακή αγωγή. 

Η παιδεία. 

Η τεχνολογία. 

Ο τουρισμός. 

Η ξενομανία. 

Η χρεωκοπία των κοινωνικών θεσμών και ηθικών αξιών. 

 
  

 
 



Η εξασθένηση της εθνικής συνείδησης. 

Οι ραγδαίες κοινωνικές εξελίξεις και οι ποικιλότροποι κοινωνικοί 

μετασχηματισμοί. 

Η τυπολατρία και οι αναχρονιστικές και σκληροπυρηνικές 

αντιλήψεις πολλών υποστηρικτών της παράδοσης. 

Ο πόλεμος στην παράδοση από κάποιους ψευτοδιανοούμενους. 

Η αστυφιλία. 

Η άμβλυνση της θρησκευτικής πίστης. 

Η αμφισβήτηση ορισμένων νέων. 

Η έλλειψη πλατιάς ενημέρωσης. 

 

 



Προτάσεις για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
πλευρών 

 Παράλληλη ανάπτυξη του τεχνικού και ηθικοπνευματικού 

πολιτισμού. 

 Εξανθρωπισμός της μηχανής. 

 Απόκτηση κοινωνικής συνείδησης. 

 Ο άνθρωπος να αντιμετωπίζεται ως αξία και όχι ως μέσο για 

εκμετάλλευση. 

 Ανάπτυξη αισθητικής αγωγής και προσωπική δημιουργία. 

 Ανάληψη σταυροφορίας για την προστασία της φύσης. 

 
 



Η περιβαλλοντική 

ομάδα στο 

εθνολογικό 

μουσείο Θράκης 



Η περιβαλλοντική 

ομάδα στο 

εθνολογικό 

μουσείο Θράκης 



Η περιβαλλοντική 

ομάδα στο 

εθνολογικό 

μουσείο Θράκης 



 

Πολιτισμός: Η υλική και πνευματική πρόοδος 
του ανθρώπου, καθώς και η παράλληλη ηθική 
εξέλιξη του. 

Διακρίνεται σε: 

α. Τεχνικό πολιτισμό (civilization): Τεχνική, 
Υλικά αγαθά. 

β. Πνευματικό πολιτισμό (culture): Επιστήμη, 
Τέχνες, Γράμματα. 

γ. Ηθικό πολιτισμό: Ηθική, δίκαιο, ισότητα, 
ελευθερία, ανθρωπιά. 
 



Απόψεις για τον πολιτισμό 

 
 «Προοδέψαμε τούτο τον αιώνα, αλλά δεν ευτυχήσαμε». 

(Ε. Παπανούτσος) 

 

 «Ο άνθρωπος με το να γίνει υπεράνθρωπος ξέχασε να 
γίνει άνθρωπος».  

   (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος) 

 

 



Βυζαντινή εκκλησία 

της Παναγίας της 

Κοσμοσώτειρας 

στην πόλη των 

Φερρών. Χτίστηκε 

το 1151 - 1152 μ.Χ. 

από τον 

Σεβαστοκράτορα 

Ισαάκιο Κομνηνό 



Λεπτομέρεια από 

το εσωτερικό του 

Ναού 



Λήψη από το 

εσωτερικό του 

Ναού 

 



 

Α. Θετικές πλευρές 
 

Ανάπτυξη επιστημών και γενίκευση της 
παιδείας. 

Πάμπολλες ανέσεις στη ζωή μας. 

Καταπολέμηση του πόνου και κόπου. 

Αύξηση μέσου όρου ζωής. 

Περιορισμός της πείνας. 

Εξασφάλιση περισσότερου ελεύθερου χρόνου.  
 



 

Εκμηδένιση αποστάσεων. 

Αύξηση και τελειοποίηση μέσων επικοινωνίας. 

Πολλαπλασιασμός των μέσων ψυχαγωγίας. 

Δάμασμα της φύσης σε μεγάλο βαθμό. 

Εξερεύνηση του διαστήματος. 

Με τη σωστή χρησιμοποίηση της ανάπτυξης της 

τεχνολογίας, ο άνθρωπος μπορεί ευκολότερα να 

γίνει συνάνθρωπος. 

 



 

Β. Αρνητικές 
 

 Μηχανοποίηση της εργασίας. 

 Μηχανοποίηση τρόπου ζωής. 

 Ανεργία. 

 Αστυφιλικό ρεύμα. 

 

 



 

 

 Χρεωκοπία ηθικών αξιών. 

 Χρεωκοπία ιδεολογιών και έλλειψη ιδανικών. 

 Δημιουργείται κίνδυνος για τη Δημοκρατία. 

 Σύγχρονοι τρόποι βίας και εγκλήματος. 

 

 



Στιγμιότυπο από 

το δέλτα του 

Έβρου 



Η περιβαλλοντική 

ομάδα στο δέλτα 

του Έβρου 



Δάσος της Δαδιάς 



Δάσος της Δαδιάς 

 



Μέλη της 

περιβαλλοντικής 

στο δάσος της 

Δαδιάς 

 



Τρόποι διασφάλισης παραδοσιακών – 
πολιτιστικών αξιών 

 

Περιορισμός των φαινομένων κοινωνικού ρατσισμού. 

Σύλλογοι ειρήνης. 

Οικολογικοί σύλλογοι. 

Δημιουργία διεθνών οργανισμών: O.H.E., ΟΥΝΕΣΚΟ, 

ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ… 

Η τεχνολογία, σε πολλές περιπτώσεις, βοήθησε τον 

άνθρωπο να γίνει συνάνθρωπος. 

 

 



Παραδοσιακό 

σηροτροφείο 

στην πόλη του 

Σουφλίου  



Κουκουλόσπιτο 

στο Σουφλί 



Μηχανή 

επεξεργασίας 

μεταξιού 



Λεπτομέρεια από 

τη μηχανή 



Λεπτομέρεια από 

τη μηχανή 



 

 

 ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
 ΣΤΟΛΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 



 

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 

 

Πουκάμισο 

Καβάδι 

Φτίλια 

Καβούκι ή Φέσι 

 

 



 

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 

    

 

 Το πουκάμισο ήταν λευκό ή  

    σκούρο γαλάζιο και είχε  

    κέντημα στο ποδόγυρο και  

    στα μανίκια. Ήταν η βάση  

    σε όλες τις γυναικείες  
παραδοσιακές στολές 

 

 

 



 

ΚΑΒΑΔΙ    

 

 

 Το καβάδι ήταν το φόρεμα,  

    το οποίο ράβονταν πάνω  

    από το πουκάμισο με ριγωτό 

    ύφασμα ή ριγωτή ποδιά και  

    πλούσιο κέντημα. Φτιάχνονταν  

    από μετάξι. 

 

 

 



 

ΦΤΙΛΙΑ 

 

 Τα φτίλια ήταν κοντά κρόσσια 

    τα οποία, μαζί με το μεγάλο,  

    μεταξωτό, σταμπωτό μαντήλι 

    που έζωνε την μέση, τόνιζαν  

    και αναδείκνυαν την στολή.  

 

 

 



 

ΚΑΒΟΥΚΙ Η ΦΕΣΙ 

 

 Μικρό καπέλο με μακριά  

    φούντα και γύρω του τύλιγαν  

    βαμβακερό, σταμπωτό μαντήλι.  

    Δημιουργούνταν στην Βενετία  

    και ήταν το γαμήλιο δώρο του  

    γαμπρού στην νύφη και  

    αγοράζονταν 

    από την Θεσσαλονίκη. 

 

 

 



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

ΔΕΙΓΜΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 

ΣΤΟΛΗΣ 

  

 

 



 

 
ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 



Η δημοφιλής αρχιτεκτονική της Χαλκιδικής είναι ένας 
κλάδος της επίσης γνωστής  αρχιτεκτονικής της 

Μακεδονίας. Έχει τα ίδια βασικά κατασκευαστικά, 
εξωτερικά (ή μορφολογικά) χαρακτηριστικά, διαφέρει, 

ωστόσο, στις τυπολογικές παραλλαγές. 



 Τα υλικά δομής είναι ξύλο και πέτρα. 

 Ανάλογα με τις συνθήκες υπερισχύει άλλοτε το ένα και άλλοτε το 
άλλο υλικό.  

 Η πέτρα στη μορφή των πέτρινων τοίχων (που κατά αποστάσεις 
διακόπτονται με ξυλόδεσμους, «χατίλια») αποτελεί τον κορμό του 
σπιτιού.  

 Ξύλινος είναι ο σκελετός του ορόφου (ο «κερεστές»), τα 
κουφώματα, τα δάπεδα του ορόφου, η στέγη (το «τσατί»), τα 
κλιμακοστάσια κλπ.  

 Στην περίπτωση των τοίχων του ορόφου ο φέρων σκελετός 
γεμίζεται με ωμά πλιθάρια και επιχρίεται. Έτσι δημιουργείται ο 
«τσατμάς» και άλλοτε σε περιπτώσεις ελαφρότερων κατασκευών, 
οι «μπαγδατότοιχοι»,  

 Το υπέδαφος της Χαλκιδικής έχει πολλά είδη πέτρας, που έδωσαν 
τη δυνατότητα στους «μαΐστορες» να εφαρμόσουν κατά περιοχές, 
ανάλογα με το υλικό, διάφορες μορφές και τεχνικές στην δομή 
της τοιχοποιίας. 

 

 



• Επικρατέστερος στην περιοχή της Χαλκιδικής   

  παραμένει ο πλατυμέτωπος τύπος σπιτιού.  
 

• Η επικοινωνία των δωματίων γίνεται τις περισσότερες   

  φορές μέσω του χαγιατιού.  
 

• Η σκάλα που συνδέει το ισόγειο με τον όροφο μπορεί  

  να είναι εσωτερική ή εξωτερική.  
 

• Στο ισόγειο υπάρχουν οι αποθήκες, τα πατητήρια για τα   

  σταφύλια και πολλές φορές χώροι για τα ζώα και όταν    

  δεν υπάρχει μεσοπάτωμα ο αργαλειός.  
  

• Στον όροφο είναι συνήθως το χαγιάτι και γύρω του τα    

  δωμάτια. 
 

• Το τελείωμα των όγκων του ορόφου δεν ακολουθεί  

  πάντα τα αχνάρια των πέτρινων τοίχων του ισογείου,    

  αλλά προεξέχει έξω απ’ αυτόν σε πολλά σημεία   



Το χαγιάτι 
• Ο σκεπαστός εξώστης που αποτελεί προέκταση του εσωτερικού   

   χώρου. 
 

• Στην απλούστερη μορφή του το χαγιάτι, είναι επιμήκης χώρος   
  που καταλαμβάνει όλο το νότιο τμήμα του ορόφου (η επίδραση    
  του κλίματος δημιούργησε την ανάγκη να βρίσκεται το χαγιάτι    
  στραμμένο στον νότο). 
 

• Πολλές φορές προεξέχει μέχρι ένα μέτρο από την παρειά του     

  τοίχου και στηρίζεται με λοξές ξύλινες αντηρίδες.  
 

• Άλλες φορές το χαγιάτι στηρίζεται σε καλοδουλεμένες κολόνες,   
  τα ντιρέκια. 
 

• Στη Χαλκιδική συνηθίζεται και ένας περιορισμένος τύπος   
  χαγιατιού που τον ονομάζουμε εξώστη. Ο εξώστης αυτός    
  προεξέχει από τον βασικό κορμό του σπιτιού, είναι πάντοτε  
  στεγασμένος και βρίσκεται συνήθως σε αρκετό ύψος από τη   
  στάθμη της αυλής με την οποία επικοινωνεί με λίθινο ή ξύλινο  
  κλιμακοστάσιο. 

 



Η προεξοχή, το σαχνίσι 
• Η διάσταση προεξοχής δεν είναι σταθερή, αλλά    
  ποικίλλει. 
 

• Η στήριξή του γίνεται ως επί το πλείστον με αντηρίδες  
  ή με σειρές επαλλήλων μικρών δοκαριών που   
  προεξέχουν κατά το εκφορικό σύστημα. 
 

• Η έντονη παρουσία του σαχνισιού στη λαϊκή  
  αρχιτεκτονική της Χαλκιδικής, αποτελεί ένα βασικό  
  στοιχείο συνδέσεώς της με τον κορμό της λαϊκής  
  δυτικομακεδονικής αρχιτεκτονικής. 
 

• Τα ανοίγματα στα σαχνισιά είναι συνήθως δύο και  
  κάποτε τρία στη σειρά. Στο κέντρο της όψεως, στον   
  άξονα προεξέχει το μπουχαρί, η καπνοδόχος του  
  τζακιού και συμμετρικά υπάρχουν τα δύο παράθυρα.  
 



Τα ανοίγματα (θύρες, παράθυρα) 
• Στις αυλόθυρες οι παραστάδες είναι φτιαγμένες από         
  καλολαξευμένα αγκωνάρια (γωνιόλιθους), ενώ το κατωκάσι και  
  το πανωκάσι είναι από χονδρούς δρύινους κορμούς (διαστάσεις  
  από 1,50 Χ 2,00 μ. μέχρι 2,50 Χ 2,50).  
 

• Δεν είναι σπάνιες οι τοξωτές κατασκευές στις εξώθυρες με  
  τονισμένο και εδώ το επίκρανο της παραστάδας.  
 

• Οι κοινές πόρτες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις εξώθυρες,  
  διαφέρουν μόνο ως προς τις διαστάσεις του ανοίγματος.  
 

• Καθόλου σπάνια δεν είναι τα δίδυμα παράθυρα. Ένας   
  αντιπροσωπευτικός τύπος παραθύρου που συναντιέται σε πολλές    
  παραλλαγές είναι ο τύπος όπου τα περιθώρια του     
  παραθύρου  είναι τελείως απλά από κατασκευαστική άποψη  
  (χωρίς φαλτσογωνιές), ενώ το κιγκλίδωμα σχηματίζεται από δύο  
   κιονίσκους συνδεδεμένους με μια ξύλινη κουπαστή.  



Τα τζάκια 
• Το βαρύ κρύο της Μακεδονίας δημιούργησε την ανάγκη της   
  υπάρξεως ενός τζακιού σε κάθε δωμάτιο.  
 
•Η βάση του τζακιού συνήθως είναι  
 υπερυψωμένη μερικά εκατοστά  
 από τα δάπεδο, δεν είναι σπάνιες  
 όμως οι περιπτώσεις που βρίσκεται  
 στο ίδιο επίπεδο με αυτό ή και πιο  
 χαμηλά ακόμη ιδίως όταν το τζάκι  
 βρίσκεται στο χαγιάτι. 
 
•Το κεντρικό τμήμα του τζακιού  
 (σκούφια) το συναντούμε σε πολλά  
 σχήματα με τις εσωτερικές παρειές  
προεκτεινόμενες να σχηματίζουν τις εκατέρωθεν πλευρές της 
εσοχής, όταν η διατομή της είναι ορθογωνική, ή εφαπτόμενες, 
όταν η διατομή είναι καμπύλη γραμμή.   
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Οι καμινάδες  

• Τις συναντούμε από την απλή κυλινδρική μορφή μέχρι την βαριά   
   τετράγωνη. 
 
• Βασικά μπορούμε να χωρίσουμε τις καμινάδες των τζακιών σε δύο  
  κατηγορίες. Σ’ αυτές που χτίστηκαν με πέτρα και αυτές που είναι   
  φτιαγμένες από πηλό ασπρισμένες ή σοβατισμένες. Άλλες απ’  
  αυτές πατούν σε μια ορθογωνική βάση, και άλλες φυτεύονται απ’  
  ευθείας στην δαντελωτή επιφάνεια των κεραμιδιών.  
 
• Στις αγροτικές περιοχές  
  συναντιούνται οι χτιστές καμινάδες  
  ενώ οι πήλινες στις παραλιακές  
  περιοχές. 
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   Οι ξυλοδεσιές 

 
• Η κατασκευή του πατώματος του ορόφου στηρίζεται σε μεγάλα   
  ξύλινα υποστυλώματα (ντιρέκια) που πατούν σταθερά σε  
  ημιλάξευτα αγκωνάρια. 
 
• Την κορυφή τους στέφει πάντοτε ένα ξύλινο κιονόκρανο που οι  
  μορφές του, τα κυμάτια και οι εντορμίες τους μας έδωσαν μιαν  
  αξιοπρόσεχτη ποικιλία παραλλαγών.  
 
• Επάνω σ’ αυτά τα υποστυλώματα στηρίζονται με τη μεσολάβηση  
  του κιονόκρανου τα μεγάλα δοκάρια που γεφυρώνουν τα  
  ανοίγματα μεταξύ των τοίχων.  
 
• Πάνω στο σκελετό αυτών των δοκαριών και κάθετα σ’ αυτά  
  υπάρχει μια σειρά από άλλα δοκάρια για να πατήσει και πάλι -   
  παράλληλα αυτή τη φορά προς τα πρώτα - ένα άλλο σύστημα  
  ορθογωνισμένων ξύλων που πάνω τους θα πετσωθεί το πάτωμα.  
 



   Οι ξυλοδεσιές 
•  Όλα αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν ένα πλέγμα, μια σχάρα,   
  που θα δώσει σ’ όλη την κατασκευή πλαστικότητα,   
  αντισεισμικότητα και το πλεονέκτημα να αερίζονται όλα τα  
  σημεία του ξύλινου σκελετού ώστε να μην σαπίζουν, λύσεις που  
  εφαρμόζουμε ακόμη και σήμερα στις ξύλινες κατασκευές.  
  και σήμερα στις ξύλινες κατασκευές.  
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Τα κιονόκρανα 

•  Τα κιονόκρανα έχουν διατομή όση και το δοκάρι στο κέντρο τους 
που μειώνεται προοδευτικά στις άκρες. Οι απολήξεις των 
κιονόκρανων διακοσμούνται με διάφορα κυμάτια.  

• Ο κορμός του υποστυλώματος είναι σπάνια διακοσμημένος για 
να μην αδυνατίζει η διατομή του.  Η διακόσμηση δεν περιορίζεται 
μόνον στο κιονόκρανο και σε ορισμένα σημεία του κορμού του 
υποστυλώματος αλλά υπάρχει και στο τελείωμα του γείσου.  

 Τα κλιμακοστάσια 

• Τα κλιμακοστάσια στη Χαλκιδική καταλήγουν βασικά στο χαγιάτι 
και στον κεντρικό χώρο του σπιτιού, ποτέ όμως σε χώρο δωματίου . 
Στα σπίτια, που ο εξώστης έχει την έννοια του μπαλκονιού, η 
σκάλα είναι εσωτερική και σχεδόν πάντα σε θέση όπου θα 
ελέγχεται η κίνηση.  

• Η σκάλα είναι πάντα ξύλινη, υπάρχει όμως η περίπτωση το 
χαμηλότερο τμήμα της να είναι πέτρινο. Κιγκλίδωμα δεν υπάρχει 
συνήθως ή όταν υπάρχει είναι πολύ απλό. 

 
 



Η στέγη 

 

• Την συναντούμε σ’ όλους τους τύπους.  

  Οι κλίσεις της είναι μικρές και  

  διακοσμείται από τις υψίκορμες  

  καμινάδες. Απαραίτητη πάντα είναι  

  η προεξοχή (αστρέχα) για να μην  

  τρέχουν τα νερά πάνω στους τοίχους.  

 

• Η στέγη εδράζεται επάνω σ’ ένα  

  ξύλινο πλέγμα που της εξασφαλίζει  

  αντοχή σε χιονοπτώσεις και 

  ανεμοπιέσεις.  

 
 

 



Ο φούρνος 

• Απαραίτητο συμπλήρωμα του χαλκιδικιώτικου σπιτιού είναι ο  

  φούρνος 
  

• Η κατασκευή των φούρνων είναι  

  πέτρινη ή πλίνθινη και ο  

  εσωτερικός χώρος θολωτός  

  κτισμένος με εκφορικό σύστημα 

  ή σφηνοειδές.  

  

• Ο χώρος του ψησίματος και ο  

  χώρος της καύσεως των ξύλων  

  είναι ο ίδιος.  

 

• Όταν βρίσκεται μέσα σ’ ένα βοηθητικό χώρο παίρνει περισσότερο  

  τη μορφή του τζακιού. 
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Θετικές και αρνητικές πλευρές του σύγχρονου 
πολιτισμού 

 

 Ο σύγχρονος πολιτισμός είναι μονομερής, 
μονοδιάστατος. Έχει δοθεί απόλυτη 
προτεραιότητα στον τεχνικό πολιτισμό και 
παραμελήθηκε επικίνδυνα ο πνευματικός. 
«Ο τεχνικός πολιτισμός καλπάζει, ενώ ο 
πνευματικός έρπει. Ο πρώτος βαδίζει με 
βήματα γίγαντα, ενώ ο δεύτερος με βήματα 
νάνου».  
 



 Ένας λαός, θεωρείται πολιτισμένος, όταν διαθέτει 
τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη αλλά και 
ηθικοπνευματική καλλιέργεια. Αναλυτικότερα, ο 
πολιτισμένος λαός πρέπει να διαθέτει: 

 

α. Τεχνολογική ανάπτυξη 

 

o Τεχνολογική ανάπτυξη που θα ελαφρύνει τον 
άνθρωπο από τον κόπο και το μόχθο. 
 

 

 

 



 

o Οικονομική ανάπτυξη: βιομηχανία, εμπόριο, 
ποσότητα και ποιότητα των παραγόμενων 
προϊόντων. 

 

o Δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής: υγεία, 
υγιεινή κατοικία, καθαρό περιβάλλον. 

 

o Μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας. 

 

o Μέσα ψυχαγωγίας. 

 



 

β. Ηθικοπνευματική ανάπτυξη 
 

 Η παιδεία να θεωρείται κοινωνικό αγαθό. 

 Να αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος ως συνάνθρωπος, ως αξία και όχι 

ως μέσο για εκμετάλλευση. 

 Να αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την κοινωνική 

πρόνοια. 

 Να προωθεί το δημοκρατικό πολίτευμα και να κατοχυρώνει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Να επικρατεί ευνομία, ώστε να περιορίζονται τα φαινόμενα 

κοινωνικής παθογένειας και να πετυχαίνεται κοινωνική γαλήνη. 

 

 



 

 Να επιδιώκει την ίση κατανομή του πλούτου. 

 Να θεωρεί ότι οι πολιτισμοί είναι συμπληρωματικοί και να 

αποφεύγονται με τον τρόπο αυτό ο εθνικισμός και οι ρατσιστικές 

αντιλήψεις. 

 Να διασφαλίζει την ακεραιότητα της χώρας, να μην έχει κατακτητικές 

βλέψεις και να επιδιώκει την παγίωση της ειρήνης στον κόσμο. 

 Να φροντίζει για το περιβάλλον. 

 Να ενδιαφέρεται για την επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων. 

 

 



         Τα ήθη και τα έθιμα, οι θρύλοι και οι παραδόσεις ενός 
λαού συνθέτουν την αρμονική κοινωνική του ζωή. 
Επιπρόσθετα, αντικαθρεφτίζουν την ιδιορρυθμία του 
φυσικού και συναισθηματικού του κόσμου και σε κάποιο 
βαθμό χαρακτηρίζουν και φανερώνουν το δείκτη της 
ευφυΐας του. Τα ήθη και τα έθιμα αποτελούν τους άγραφους 
νόμους της πρακτικής ηθικής ενός λαού. Ο όρος ήθος 
σημαίνει το σύνολο των ψυχικών χαρακτηριστικών κάθε 
ανθρώπου. Ήθη λέγονται οι αντιλήψεις ενός λαού για την 
κοινωνική συμπεριφορά. Διαφέρουν από τόπο σε τόπο και 
ορίζουν  αξίες, σχέσεις και συμπεριφορές.   



        Με τη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών αναβιώνει 
κάθε χρόνο το έθιμο των φώτων. Ο βασιλιάς, φορώντας το 
ταλαγάνι φορτώνεται τα κουδούνια και ανοίγει πρώτος το 
χορό. Ακολουθούν οι άλλοι φώταροι ντυμένοι με 
παραδοσιακές στολές και κρατάν στα χέρια τους ξύλινα 
σπαθιά για να ξυλοφορτώσουν αυτούς που επιδιώκουν να 
πάρουν το λουκάνικο από τη μέση του χορού. Όσοι 
βρίσκονται έξω από το χορό προσπαθούν να πάρουν το 
λουκάνικο. 



           Ομοίωμα καμήλας κάτω από την οποία 6 άνδρες 
με κουδούνια βαδίζουν με ρυθμό ή χορεύουν κουνώντας 
τα τραγούδια και τραγουδούν «πόψε μας κλέψαν τη 
Μανιώ, αμάν γκιουζέλ Μανιώ, τρεις τούρκοι 
αρβανιτάδες, αμάν γκιουζέλ Μανιώ. Την πήραν και την 
πήγανε σε τουρκομαχαλάδες». Η παράδοση αναφέρει 
ότι στη Γαλάτιστα ζούσε η Μανιώ που ερωτεύτηκε ένα 
παλικάρι. Όμως την ερωτεύτηκε και ο γιος του τούρκου 
επίτροπου και την έκλεψε. Τότε το παλικάρι με την 
παρέα του έφτιαξαν ένα ομοίωμα καμήλας κάτω από 
το οποίο μπήκαν και πήγαν στον τούρκικο οντά, όπου οι 
τούρκοι τους άνοιξαν τις πύλες και διασκέδασαν μαζί. 
Τότε η παρέα πήρε την Μανιώ, την έκρυψαν κάτω από 
την καμήλα και έφυγαν.   



        Πασχαλινό έθιμο που γιορτάζεται την τρίτη μέρα του 
Πάσχα στους λόφους της Ιερισσού. Μετά την εκκλησία 
οι γεροντότεροι αρχίζουν τον χορό  και σιγά σιγά 
πιάνονται όλοι φτιάχνοντας αλυσίδα 400 μέτρων. 
Τραγουδούν όλα τα τραγούδια και τελειώνουν με τον 
«καγκελευτό» χορό, που είναι η αναπαράσταση της 
σφαγής των 400 Ιερισσιωτών από τους τούρκους. Ο 
χορός περνά κάτω από δάφνινη αψίδα όπου υπάρχουν 2 
παλικάρια με υψωμένα σπαθιά. Ο χορός στη μέση του 
τραγουδιού διπλώνεται στα δύο με τους χορευτές να 
περνούν ο ένας απέναντι από τον άλλο για τον 
τελευταίο χαιρετισμό. Κατά την διάρκεια της γιορτής 
μοιράζονται σε όλους καφές «ζωγραφίτικος», 
τσουρέκια και αυγά.  



        Το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς καίνε 
στο τζάκι ένα κλαδί από πουρνάρι για να ξορκίσουν 
το κακό. Ακόμη, βάζουν κοντά στη φωτιά μια 
άσπρη πέτρα, για να περάσει η οικογένεια «άσπρη 
χρονιά». Η πέτρα μένει στην ίδια θέση ως την 
Υπαπαντή (2 Φεβρουαρίου), οπότε μεταφέρεται 
στα χωράφια για να αποτρέπει την πτώση χαλαζιού.    



         Οι άνθρωποι διαλέγουν κάποια κούτσουρα για 
να κάψουν τη νύχτα των Χριστουγέννων για να 
ζεστάνουν την Παναγιά και το Χριστό. Το ξύλο 
πρέπει να είναι τρανό και χοντρό για να είναι 
σπουδαίος και πλούσιος και ο νοικοκύρης. Το ξύλο 
συμβολίζει την υγεία της οικογένειας κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς. 



 Στο Άγιο Όρος η Ανάσταση γίνεται στις 2 τα μεσάνυχτα 
και οι καμπάνες ηχούν σε όλες τις μονές στέλνοντας 
χαρμόσυνο μήνυμα. Την άλλη μέρα οι μοναχοί ψάλουν 
την ακολουθία της αγάπης σε επτά γλώσσες. 

 Οι απόκριες στον Πολύγυρο διαρκούν 12 μέρες και 
έχουν λαογραφικό χαρακτήρα. 

 Οι μωμόγεροι είναι ένα ζωντανό έθιμο που διατηρούν 
οι πρόσφυγες. 

 Ο «Κλήδονας» είναι μια λαϊκή μαντική διαδικασία, 
από τις πιο τελετουργικές όλων των παραδόσεων του 
τόπου μας, σύμφωνα με τον οποίο αποκαλύπτεται στις 
άγαμες κοπέλες η ταυτότητα του μελλοντικού τους 
συζύγου. 

     
 
 



                                 Στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, τα προξενιά αποτελούσαν 
αναπόφευκτη διαδικασία, ειδικότερα  στις οικογένειες που ασχολούνταν με την 
κτηνοτροφία και που οι νέοι δεν είχαν τη δυνατότητα της Κυριακάτικης βόλτας. Η 
οικογένεια του γαμπρού, αφού επέλεγε την υποψήφια νύφη, έστελνε στην οικογένειά 
της, «προυξινητί» ή «προυξινήτσις» προσφέροντας τους χρήματα ή πουκάμισο και 
παντόφλες αντίστοιχα. Ο προξενητής, έφερνε τα μαντάτα στους γονείς της νύφης και 
εάν αυτοί συμφωνούσαν καθόριζαν την ημέρα των αρραβώνων, οι οποίοι γίνονταν 
στο σπίτι της νύφης. Ο γαμπρός δεν μπορούσε να δει την νύφη. Τη Δευτέρα η νύφη 
έπλενε την προίκα της και έως την Τετάρτη την είχε ετοιμάσει. Την Πέμπτη έπιαναν 
το προζύμι για να ζυμώσουν την Παρασκεύη τα λεγόμενα «κλίκια». Μια μέρα πριν 
τον γάμο, στην αυλή του πατρικού της νύφης έδεναν σχοινιά και άπλωναν τα προικιά 
της. Το βράδυ, ο γραμματέας της Κοινότητας έφτιαχνε το προικοσύμφωνο 
καταγράφοντας το σύνολο της προίκας. Γίνονται τα καλέσματα σε συγγενείς, φίλους 
και συγχωριανούς. Μετά το ξύρισμα του γαμπρού και το στόλισμα της νύφης, ο 
γαμπρός μαζί με άλογα περνάει από το σπίτι και παίρνει τον κουμπάρο και μαζί με τα 
όργανα πηγαίνουν να πάρουν τη νύφη, αλλά και την προίκα της. Μετά τον γάμο, το 
ζευγάρι πήγαινε στο σπίτι του γαμπρού όπου την νύφη υποδεχόταν η πεθερά 
προσφέροντάς της μέλι και βάζοντας της να πατήσει σίδερο.  Έπειτα ακολουθούσε 
μεγάλο γλέντι στην πλατεία του χωριού. 



             Δυστυχώς, στις μέρες μας παρατηρείται 
αποστασιοποίηση των νέων από την παράδοση του 
τόπου τους. Οι νέοι αρνούνται να δεχθούν οτιδήποτε 
προβάλλει η παράδοση, θεωρώντας την ως 
«απαρχαιωμένη» με συνέπεια να δημιουργείται ένα 
τεράστιο χάσμα συνεννόησης με τους μεγαλύτερους. Η 
πραγματική αιτία του φαινομένου είναι η ξενομανία των 
νέων. Εξαιτίας των ΜΜΕ προβάλλονται ξενόφερτα 
στοιχεία τα οποία παραμερίζουν τα ντόπια ελληνικά. 
Επιπλέον, η τεχνολογία είναι ένας παράγοντας που 
μαγνητίζει τους νέους και απορρίπτει την παράδοση 
του τόπου.    



                Όμως, παράδοση μπορεί να βοηθήσει, ώστε να 
υπάρχει καλύτερη σχέση του ανθρώπου με τον τόπο 
του, αφού η ίδια η παράδοση μέσα από ιστορικά 
γεγονότα αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους τους 
ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας. Έτσι η έμπνευση των 
νέων για καινοτομίες στο θεσμό της θα ενισχυθεί και θα 
φέρει μεγάλα αποτελέσματα, καλύτερα από αυτά που 
μπορεί να προσφέρει μια τεχνοκρατική κοινωνία. Εκτός 
αυτού η ενασχόληση της νεολαίας με την παράδοση θα 
προσφέρει γνώσεις που θα διευρύνουν τους 
πνευματικούς τους ορίζοντες και θα δώσουν το δικό 
τους ξεχωριστό, προσωπικό στίγμα.  



      Εν κατακλείδι, η ίδια η ιστορία της παράδοσης 
προσφέρει πρότυπα προς μίμηση, τα οποία δεν 
χειραγωγούν όπως τα ξένα πρότυπα από τα ΜΜΕ. Με 
αυτόν τον τρόπο θα καλλιεργηθεί ο σεβασμός προς τα 
μεγάλα ιδανικά και τις αξίες που το παρελθόν είχε 
προσφέρει στους ανθρώπους. Μόνο με στοιχεία που θα 
αποκομίσει η νέα γενιά από την παράδοση θα 
αναζωογονηθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, τα ήθη , τα 
έθιμα και ο πλούσιος πολιτισμός της κάθε χώρας.   
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