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ΞΟΥΡΔΠ ΠΛΑΛΡΖΠΔΗΠ:
ΝΚΑΓΑ ΞΔΡΟΑΠ



ΝΚΑΓΑ ΠΡΤΖΠ



Ση είλαη κλεκείν;



ΝΚΑΓΑ ΚΝΙΒΝ



- Ξαξνπζίαζε από ηηο νκάδεο ησλ κλεκείσλ 
θάζε ρσξηνύ

- Δπίζθεςε ζην ρσξηό θαη ζηα κλεκεία ηνπ

- Ξαξνπζίαζε θσηνγξαθηώλ θαη επεμεξγαζία 
πιεξνθνξηώλ



Παξνπζίαζε ησλ κλεκείσλ ζηελ ηάμε



Πξώηε επίζθεςε 

ζην ρσξηό Ιαθηώλα



Πηο δπόμο 

ππορ ηον Άγιο Αλέξανδπο



Δμσθιήζη Άγηνο Αιέμαλδξνο



Δξείπηα, 

πηζαλώο από ην ρώξν ηεο Μνλήο, 

θαη ζπιεκέλνο ηάθνο



Άθιξη ζηο 

εκκληζάκι και 

ξενάγηζη από ηον 

κύπιο Εούπο, 

κάηοικο 

Λαθιώναρ



Ζ ιάξλαθα 

(νζηενζήθε, 
ζήθε ιεηςάλσλ)
ηνπ αγίνπ 
Αιεμάλδξνπ



Δηθόλεο ηνπ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ.
Δπίζθνπνο Κήζπκλαο, 
Αιεμαλδξείαο ή Θσλζηαληηλνππόιεσο;



ΜΔΛΔΤΩΝΤΑΣ ΤΖ ΛΑΡΝΑΚΑ   

ΚΑΗ ΔΗΣΟΓΟΣ ΠΡΝ ΔΜΥΘΙΖΠΗ



Ζ ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΦΡΑΛΔΗ 
ΠΡΝ ΡΔΙΝΠ ΡΖΠ



Δπεμεξγαζία πιηθνύ



2ε επίζθεςε ζηελ Ξέηξα

ΞΔΝΑΓΟΙ ΜΑ ΟΙ:

ΡΗΚΝΠ ΟΑΚΑ,

ΑΙΔΜΖΠ ΟΑΚΑ,

ΓΖΚΖΡΟΖΠΔΠΡΑΘΗΝ,

ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΘΗΘΗΛΖΠ,

ΘΟΗΠΡΗΑΛ ΔΙΔΕΗ,

ΘΙΑΝΠ ΠΔΦΝΙΑΗ,

ΡΑΜΗΑΟΣΖΠ
ΘΑΟΑΚΗΣΑΙΑΘΖΠ.



Ηξών ηεο Πέηξαο



Ζξών
Ρηκεηηθό κλεκείν ζηε 

κλήκε ησλ αλδξώλ 
από: ςεινκέησπν,

Πηύςε, Πθνπηάξν,

Ιαθηώλα θαη Ξέηξα πνπ 

πνιέκεζαλ ζηνπο 
πνιέκνπο:

Βαιθαληθνύο ην 1912, 

κηθξαζηαηηθό ηνπ 1922
θαη ζηνπο ακπληηθνύο 

αγώλεο θαηά ησλ 
Γεξκαλώλ ην 1940.



Κξαηώληαο ζεκεηώζεηο 

γηα ην εξών ηεο Πέηξαο





Ζ πξνηνκή ηνπ Λενθιή Θαδάδε 
ζηελ πιαηεία ηνπ εξώνπ

Ο Νενθιήο Καδάδεο 
γελλήζεθε ζηελ Πέηξα 
ηεο Λέζβνπ ην 1839 θαη 
απεβίσζε ην 1936.Ηηαλ 
αξραηνιόγνο θαη 
θαζεγεηήο.



ΑΓΗΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΞΔΡΟΑΠ  

Ν Άγηνο Ληθόιανο είλαη ν 
πνιηνύρνο ηεο Ξέηξαο.

Θηίζκα 16νπ Αηώλα, κε 
παιηέο ηνηρνγξαθίεο. Νη 
πεξηζζόηεξεο 
ηνηρνγξαθίεο έρνπλ 
ππνζηεί αξθεηέο δεκηέο 
ιόγσ ιεειαζίαο ηνλ 
Ρνύξθσλ. Ν Άγηνο 
Ληθόιανο δηαηεξείηαη από 
ην ηακείν ηεο ελνξίαο θαη 
από δσξεέο ησλ πηζηώλ.



ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΠΡΝΛ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ



Δθθιεζία Αγίνπ Ληθνιάνπ, 
εηθόλα θαη ηνηρνγξαθίεο



Η Παλαγία ε Γιπθνθηινύζα, 

ζηελ θνξθή ηνπ βξάρνπ κε ηα 114 ζθαιηά, 

όπνπ παιηόηεξα ππήξρε νρπξό



ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΠΡΖΛ ΞΑΛΑΓΗΑ ΡΖΠ  
ΞΔΡΟΑΠ



ΞΑΛΑΓΗΑ ΣΗ ΠΔΣΡΑ



ΘΑΗ ΑΙΙΑ ΔΛΘΚΗΑ ΑΞΝ ΡΖΛ  
ΞΔΡΟΑ !!



ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΥΛ ΚΛΖΚΔΗΥΛ 

ΡΖΠ ΞΔΡΟΑΠ ΓΝΙΔΤΑΛ:

• ΑΙΔΜΖΠ ΟΑΚΑ ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΔΠ.
• TIMOΠ ΟΑΚΑ ΓΗΑ ΡΝ POWERPOINT.
• ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΔΠΡΑΘΗΝ ΘΑΗ ΘΙΑΝΠ ΠΔΦΝΙΑΗ 

ΠΡΑ ΘΔΗΚΔΛΑ.
• TAΜΗΑΟΣΖΠ ΘΑΟΑΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΘΑΗ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 

ΘΗΘΗΛΖΠ ΠΡΗΠ ΠΛΔΛΡΔΜΔΗΠ.
• ΘΟΗΠΡΗΑΛ ΔΙΔΕΗ,ΑΙΔΜΖΠ ΟΑΚΑ,ΡΗΚΝΠ 

ΟΑΚΑ,ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΘΗΘΗΛΖΠ,ΓΖΚΖΡΟΖΠ 
ΔΠΡΑΘΗΝ ΘΑΗ ΘΙΑΝΠ ΠΔΦΝΙΑΗ ΓΗΑ ΡΗΠ 
ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ



3ε επίζθεςε ζηε ηύςε.

Ζ Πηύςε νθείιεη ην όλνκά ηεο ζηε «ζηππηεξία», 

δειαδή ην δηπιό ζεηηθό άιαο ηνπ αξγηιίνπ θαη ηνπ θαιίνπ,  
πνπ αθζνλεί ζην ππέδαθνο ηεο, ρξήζηκν γηα ηελ επεμεξγαζία 
δεξκάησλ θαη άξηζην πξόζηπκκα ζηε βαθηθή. 



Ρν θαισζόξηζκα ζηε Πηύςε!



Ρν Γεκνηηθό Πρνιείν Πηύςεο κε ηελ 
πξνηνκή ηνπ Γεξκαλνύ Θαξαβαγγέιε

Ο Γεξκαλόο Καξαβαγγέιεο ππήξμε ζπνπδαία κνξθή ηνπ Καθεδνληθνύ 

Αγώλα. Ρν 1900  ιόγσ ηεο ζπνπδαίαο δξάζεσο ηνπ εμειέγε 
κεηξνπνιίηεο Θαζηνξηάο. Λόγσ ηνπ ζπνπδαίνπ έξγνπ ηνπ ζηελ 

Μαθεδνλία ε Ρνπξθηθή θπβέξλεζε αμίσζε από ηνλ Ξαηξηάξρε ηελ 

αλάθιεζε ηνπ Γ. Θαξαβαγγέιε.



Όιν ην Ξξόγξακκα καδί!



Ρν εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

Πηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ 
εληππσζηάδεη ην εμσθιήζη 
ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ,
ρηηζκέλν ζε απόθξεκλνπο 
βξάρνπο. Ζ εηθόλα 
ζπκπιεξώλεηαη 

κε ην κηθξό δάζνο  από 
πεύθα θάησ από ηα βξάρηα.



Πην θακπαλαξηό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ!



Κε ζέα ηα βνπλά ηεο Πηύςεο!



ΟΙερός ναός τηςΠαναγίας

Φανερωμένης

Πην βόξεην κέξνο ηνπ ρσξηνύ βξίζθεηαη 
ρηηζκέλν ην ζπγθξόηεκα ηνπ λανύ ηεο 
Ξαλαγίαο Φαλεξσκέλεο ηεο Πηύςεο. 
Έλαο ρώξνο πεξηιακβάλεη ζην θέληξν 
κηαο κεγάιεο απιήο, ην λαό ηελ 
θξύπηε κε ην Αγίαζκα, ηελ ιηζόθηηζηε 
βξύζε ηεο, ηα θειηά, ηνλ θήπν θαη έλα 
ηεξάζηην πεύθν.

Ν λαόο έρεη κηα επηγξαθή ραξαγκέλε 
ζε κάξκαξν κε ζηαπξό θαη θιαδί 
δάθλεο πνπ δειώλεη ηελ εκεξνκελία 
αλέγεξζεο 25/7/1904



Πηελ απιή ηνπ λανύ ηεο 
Ξαλαγίαο…



Δπίζθεςε ζην Αγίαζκα!!!



Ρν δέληξν ηεο Ξαλαγίαο,
κε ραξαγκέλνπο ζηαπξνύο, 

ζην νπνίν ζεξάπεπαλ ηνπο δαηκνληζκέλνπο



Κε θόλην ην πεύθν ηεο 
εθθιεζίαο…



Ζ πξνηνκή 
ηνπ Σξηζηόθα Σαηδεδνπθάθε

Γελ αλαθέξνληαη πνιιά ζηνηρεία γηα 
ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνηνκή αιιά είλαη 
γλσζηό ζε όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 
ρσξηνύ, πσο ζην εζσηεξηθό ηνπ 
κλεκείνπ ππάξρνπλ ηα θόθαια ηνπ 
Σξηζηόθα Σαηδεδνπθάθε.

Ήηαλ έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα 
άηνκα ηνπ ρσξηνύ γηαηί κε ηελ 
πεξηνπζία ηνπ σθέιεζε ην ρσξηό.



Κπξνζηά από ηνλ Ηεξό λαό 
Ξαλαγίαο!!!



Ν Ηεξόο λαόο Αγίαο Ρξηάδνο

Ν ελνξηαθόο λαόο ηεο Πηύςεο 
είλαη θηηαγκέλνο πξνο ηηκήλ ηεο 

Αγίαο Ρξηάδαο. Νη εξγαζίεο 
αλνηθνδνκήζεώο ηνπ άξρηζαλ ην 
1922 θαη νινθιεξώζεθαλ ζηα 
εγθαίληά ηνπ ζηηο 27/9/1970.   



Κηθξή ζπλέληεπμε ηνπ ηεξέα!



Κέζα ζηνλ ηεξό λαό Αγίαο Ρξηάδνο



Κηα ηδέα από ην ηέκπιν ηνπ λανύ…



«Ρα παηδηά πνπ δνύιεςαλ»

Βαζίιεο Βαιάζεο

Διέλε Βαιηνληή

Αληέα Βεζέιε

Βάζσ Βνπξγνπηδή

Ξαληειήο Γθαγθνύιεο



4η και 5η επίζκεψη ζηο Μόλςβο



ΞΙΑΡΔΗΑ ΙΔΘΥΛΗΘΝ/ ΖΟΥΝ



ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΝΛΑΠ

Ν λαόο ηδξύζεθε ην 1844 θαη απνηειεί μερσξηζηό 
δείγκα ηξίθιηηεο μπιόζηεγεο βαζηιηθήο. Πην 
ππέξζπξν ηεο πύιεο γξάθεη: « Καΐνπ 9 1844».



ΑΓ.ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΝΛΑΠ



ΔΘΘΙΖΠΑΘΗ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ

Ν λαόο βξίζθεηαη ζην ιηκάλη 
ηνπ Κνιύβνπ. Κέζα ζην λαό 
ππάξρεη αθηέξσκα ελόο 
Ηηαινύ δύηε πνπ ςάξεπε 
ζηα λεξά έμσ από ην ιηκάλη, 
θαη ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά 
από θάπνην ζθάθνο. Ν δύηεο 
επηθαιέζηεθε ηε ράξε ηνπ 
Αγίνπ Ληθόιανπ θαη δελ 
έραζε ηε δσή ηνπ. Πε έλδεημε 
επγλσκνζύλεο αθηέξσζε 
απηό ην αγαικαηάθη, πνπ 
απεηθνλίδεη ην δξάκα ηνπ, 
ζηνλ Άγην. 



Κέζα ζην Άγην 
Ληθόιαν, 
κε ην αθηέξσκα 
ηνπ δύηε



Αξραηνινγηθνί ρώξνη απέλαληη από ην 
δεκνηηθό ζρνιείν θαη ην ηνπξηζηηθό γξαθείν



Αξραηνινγηθνί ρώξνη ζην Μόιπβν

Σείρνο αξραίαο Μήζπκλαο Αξραίν λεθξνηαθείν



ΑΟΣΑΗΑ ΚΖΘΚΛΑ (ΘΑΡΥ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΦΝΟΗΑ)



Βπύζη ζηο Μόλςβο

Τα ζπίηια ηων 

Ανδπέα Κςπιακού  

Απγύπη Δθηαλιώηη



ΠΛΔΓΟΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ, 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ & 
ΞΟΝΡΝΚΖ ΑΟΓ.ΔΦΡΑΙΗΥΡΖ



Ρν θάζηξν ηνπ Κνιύβνπ βξίζθεηαη ζην βόξεην ηκήκα ηεο 
Ιέζβνπ ζηε ζέζε ηεο αξραίαο Κήζπκλαο θαη απνηειεί ην 
δεύηεξν ζε κέγεζνο θαη ζεκαζία θάζηξν ηεο Ιέζβνπ. 
Νηθνδνκήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπδαληηλήο επνρήο ζηα 
απνκεηλάξηα αξραίσλ ηεηρώλ θαη νινθιεξώζεθε ην έηνο 
1373 από ηνλ Γελνπάηε εγεκόλα Φξαγθίζθν Α’ Γαηεινύδν. 
Ρν θάζηξν ηνπ Κνιύβνπ θαηείρε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 
ζέζε πνπ επέηξεπε ηνλ έιεγρν ηνπ βόξεηνπ πεξάζκαηνο 
πξνο ηνλ Αδξακπηηηλό θόιπν. 



Ρν θάζηξν ηεο Κήζπκλαο ζηελ παξνύζα κνξθή ηνπ 

ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε κε εζσηεξηθό ηείρνο.



ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΠΡΝ ΘΑΠΡΟΝ ΚΖΘΚΛΑΠ



Ζ ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΠΛΔΣΗΕΔΡΑΗ



6ε επίζθεςε ζηελ Ξέηξα, 
ζην αξρνληηθό ηεο Βαξειηδίδαηλαο

• Ρν Αξρνληηθό ηεο 
Βαξειηδίδαηλαο ρηίζηεθε 
ζηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηώλα 
θαη πήξε ην όλνκα 
Βαξειηδίδαηλα γηαηί απηή 
ήηαλ ε ηειεπηαία πνπ 
έδεζε εθεί θαη πέζαλε ην 
1940 ζε ειηθία 100 εηώλ. 
Ρν 1963 αγνξάζηεθε από 
ην ππνπξγείν Ξνιηηηζκνύ 
θαη δηαηεξείηαη από απηό. 
Ρν αξρνληηθό απνηειεί 
δηάζεκν ηνπξηζηηθό 
αμηνζέαην θαη πξνζειθύεη 
πνιύ θόζκν ην θαινθαίξη.



Αξρνληηθό ηεο Βαξειηδίδαηλαο



Η ομάδα καο:

Μαζεηέο Β΄ Γπκλαζίνπ:

Βαζίιεο Βαιάζεο

Διέλε Βαιηνληή

Γξεγόξεο Βακβνύθνο

Υξύζαλζνο Βαηήο

Αληέα Βεζέιε

Βάζσ Βνπξγνπληδή

Υαξάιακπνο Βνπηπξάθεο

Γαβξηέιια Γεσξγαιά

Γηώξγνο Γηαλλάθεο 

Παληειήο Γθαγθνύιεο

Γέζπνηλα Γελμή

Κιηζηάλ Διέδη

Γεκήηξεο Δπζηαζίνπ

Σαμηάξρεο Καξακηραιάθεο

Γεκήηξεο Κηθηλήο

Μαξία Λνγγίνπ

Νίθνο Μπαιάζθαο

Αιέμαλδξνο Μπαιιίνπ

Γηώξγνο Μόιβαιεο

Αιέμαλδξνο Ράκα

Σίκνο Ράκα

Αληώλεο γνπξίδεο

Κιάνπο εθνπιάη

Ιώ ηαπξηλνύ

Μαξηάλλα ηαπξηλνύ

Τπεύζπλνη θαζεγεηέο : Διέλε Βεξβέξε, Μπάκπεο Κάβνπξαο



Δπηζθεθηείηε καδί καο 

ηα κλεκεία ηνπ ηόπνπ καο



Ευχαριστούμε πολύ!


