
 

ΑΡΥΑΖΟΘΟΓΖΗΟΖ ΠΓΡΖΠΑΣΟΖ... 

 
Ε καθημεοιμή ζωή ζηημ αοςαία Γλλάδα 

 
(Ξεμάγηζη μαθηηοιώμ ηηπ Α’ & Β’ ηάνηπ ζηξ Ιξρζείξ Ηρκλαδικήπ Σέςμηπ) 

 
Σμ άββαημ 14 Μανηίμο 2009 πναγμαημπμηήζεθε ε επίζθερή μαξ ζημ Μμοζείμ Κοθιαδηθήξ Σέπκεξ με 

λεκαγό μαξ ηεκ θα Α. Ανγονίμο, θαζεγήηνηα Ανπαίαξ Ιζημνίαξ, θαη ζοκμδμύξ ηηξ θαζεγήηνηεξ θθ. Α. 

Σζηνηζίθμο θαη Α. Παπμύιε.    

 

Γπόμεμη ζηάζη... ΙΟΤΓΖΟ! 

εμείμ ζοκάκηεζήξ μαξ ήηακ μ ζηαζμόξ ημο ΜΓΣΡΟ Έοαγγειηζμόξ’, όπμο είδαμε ημοξ πήιηκμοξ αγςγμύξ 

ημο οδνεοηηθμύ δηθηύμο από ηεκ επμπή ηςκ Πεηζηζηναηηδώκ, θαζώξ θαη άιια εκηοπςζηαθά εονήμαηα από 

ηηξ ακαζθαθέξ ημο ΜΓΣΡΟ (ηαθέξ, ενγαζηήνηα θεναμηθώκ). Πενπαηώκηαξ θαηά μήθμξ ηεξ θεκηνηθήξ 

ιεςθόνμο Βαζ. μθίαξ ζηαζήθαμε ζε μνηζμέκα ζεμακηηθά θηήνηα, όπςξ απέκακηη από ημ Νμζμθμμείμ 

‘Γοαγγειηζμόξ’ (πηίζηεθε ημ 1881 με πνςημβμοιία ηεξ βαζίιηζζαξ Όιγαξ), ηε Ρηδάνεημ Γθθιεζηαζηηθή 

πμιή, ημ Βοδακηηκό & Χνηζηηακηθό Μμοζείμ (άιιμηε πεημενηκό ακάθημνμ ‘Ιιίζηα’ ηεξ Δμύθηζζαξ ηεξ 

Πιαθεκηίαξ, ζε ζπέδηα ημο η. Κιεάκζε, 1848), ημ Πμιεμηθό Μμοζείμ θαη ημκ παναθείμεκμ ακεζθαμμέκμ 

ανπαημιμγηθό πώνμ ημο ‘Λοθείμο’ ημο Ανηζημηέιε (δοζηοπώξ όπη επανθώξ ακαδεδεηγμέκμ από ημ 1996 

πμο απμθαιύθζεθε...).  

     



                                                  

Θίγα λόγια για ηξ Ιξρζείξ 

Όηακ θηάζαμε ζημ Μμοζείμ Κοθιαδηθήξ Σέπκεξ, ζαομάζαμε ηεκ εκηοπςζηαθή είζμδμ ζημ Μέγανμ 

ηαζάημο, μία κεμθιαζηθή μηθία μεγαιμαζηηθήξ μηθμγέκεηαξ ημο 19μο αηώκα ζε ανπηηεθημκηθά ζπέδηα ημο 

Γ. Σζίιεν. Σμ Μμοζείμ Κοθιαδηθήξ Σέπκεξ ηδνύζεθε ημ 1986, γηα κα ζηεγάζεη ηεκ ηδηςηηθή ζοιιμγή ημο 

δεύγμοξ Ν. & Νη. Γμοιακδνή, θαη είκαη αθηενςμέκμ ζηε μειέηε θαη πνμβμιή ηςκ ανπαίςκ πμιηηηζμώκ ημο 

Αηγαίμο θαη ηεξ Κύπνμο με ηδηαίηενε έμθαζε ζηεκ Κοθιαδηθή ηέπκε. 

 

 

 



κημέπ από ηημ καθημεοιμή ζωή ζηημ αοςαιόηηηα 

ημκ 4μ όνμθμ ημο θηενίμο ζηεγάδεηαη ε κέα μόκημε έθζεζε με ζέμα ‘θεκέξ από ηεκ θαζεμενηκή δςή 

ζηεκ ανπαηόηεηα’.  

          

 

‘Μόιηξ μπήθαμε ζηεκ αίζμοζα, μαγεοηήθαμε από ηεκ απαιή μμοζηθή θαη ημ παμειό, οπμβιεηηθό θςηηζμό, 

πμο δηεοθόιοκε ηε κμενή μεηάβαζή μαξ ζημ πανειζόκ. Σμ εηθμκηθό ηαλίδη μαξ ζημ πώνμ θαη ζημ πνόκμ 

είπε μόιηξ ανπίζεη!...’ (Αθνμδίηε Λαδανίδμο, Α2) 

 

‘Γπνόθεηημ πναγμαηηθά γηα έκα ηδεαηό ηαλίδη ζημ πςνμπνόκμ, λεθηκώκηαξ από ημκ θόζμμ ηςκ ζεώκ θαη 

ηςκ ενώςκ, ζοκεπίδμκηαξ ζημ βαζίιεημ ημο θηενςημύ Ένςηα, θαη παναθμιμοζώκηαξ ηεκ θαζεμενηκή 

δναζηενηόηεηα ημο άκδνα – ζημκ αζιεηηζμό, ζηε μάπε, ζηα ζομπόζηα, ζηε δεμόζηα δςή -  αιιά θαη ηεξ 

γοκαίθαξ – ζύμβμιμ ημο θαιιςπηζμμύ θαη ηεξ μμμνθηάξ. Από ημ εηθμκηθό μαξ ηαλίδη δεκ έιεηπε ηίπμηα, 

μήηε ε ένεοκα γηα ηηξ ζνεζθεοηηθέξ ζοκήζεηεξ, μήηε ε ακαθμνά ζημ βαζίιεημ ημο θάης θόζμμο θαη ηε 

θνμκηίδα ηςκ κεθνώκ.’ (Μανία Ακηςκηάδε, Α1) 



       

ογθεθνημέκα ε έθζεζε δηανζνώκεηαη ζηηξ παναθάης εκόηεηεξ:  

- Θεμί & Ήνςεξ 

- Ο Ένςηαξ                                                                 

- Ο Γάμμξ 

- Αζιεηηζμόξ 

- Αζεκασθή Αγμνά 

- Πόιεμμξ 

- Φνμκηίδα κεθνώκ                                               

             



Σα ζοκμιηθά 142 ανπαία ακηηθείμεκα (θονίςξ από ηεκ Κιαζηθή θαη Γιιεκηζηηθή πενίμδμ) πμο εθηίζεκηαη 

δςκηακεύμοκ μπνμζηά ζηα μάηηα ημο επηζθέπηε, πμο παναθμιμοζεί ηε πνήζε θαη ηε ζέζε ημοξ ζε 

δηάθμνεξ εθθάκζεηξ ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ.  

              

 

Παναθμιμοζήζαμε επίζεξ ηεκ πνμβμιή δύμ ηαηκηώκ γηα ηε δςή εκόξ άκδνα (γέκκεζε, εθπαίδεοζε, 

αζιεηηζμόξ, γάμμξ, ακαπώνεζε γηα ημκ πόιεμμ) θαη γηα ηε θνμκηίδα ηςκ κεθνώκ.  

Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ λεκάγεζεξ είπαμε ηεκ εοθαηνία κα ζοδεηήζμομε απμνίεξ μαξ θαη κα θάκμομε 

ζογθνίζεηξ με ηε ζύγπνμκή μαξ επμπή. 

 

 



Η λεκάγεζή μαξ μιμθιενώζεθε με ηε ζομπιήνςζε εκόξ θύιιμο ενγαζίαξ πμο ε θαζεγήηνηά μαξ είπε 

δηακείμεη θαη δύμ δναμαημπμηήζεηξ. Ακαπαναζηήζαμε ημ δηάιμγμ μίαξ Αζεκαίαξ ανηζημθνάηηζζαξ με μία 

δμύια θαζώξ θαη ημκ θμηκςκηθό νόιμ ηνηώκ ακδνώκ ζηεκ Αγμνά ηεξ Αζεκάξ! 

   

                  

οκμιηθά, ζηεκ πενηήγεζή μαξ ζημκ ανπαίμ θόζμμ γκςνίζαμε ηηξ βαζηθόηενεξ πηοπέξ ημο θόζμμο ηςκ 

ζεώκ θαη ηςκ ακζνώπςκ. Μέζα από ακηηθείμεκα – εθζέμαηα θαηαθέναμε όπη μόκμ κα θακηαζημύμε θαη κα 

ακαπαναζηήζμομε ζθεκέξ από ηηξ θαζεμενηκέξ ημοξ αζπμιίεξ, αιιά θαη κα πνμζεγγίζμομε ηηξ ηδέεξ θαη 

ακηηιήρεηξ ημοξ.  

 

Γμηρπώζειπ μαθηηοιώμ 

‘Αοηή ε επίζθερε ζημ μμοζείμ ήηακ μία πμιύ ςναία εμπεηνία γηα κα μάζς γηα ημοξ πνμγόκμοξ μμο, ημκ 

πμιηηηζμό ημοξ θαη ηεκ θμοιημύνα ημοξ.’ (Αθνμδίηε Λαδανίδμο, Α2) 



 

 ‘Γπηζομία μμο είκαη κα οπάνλμοκ θαη άιιεξ δναζηενηόηεηεξ με ζθμπό ηε γκώζε θαη ηεκ ροπαγςγία μαξ.’ 

(Βαζηιηθή Κακαβμύ, Α1) 

 

‘Γιπίδμομε κα ζαξ μεηαθέναμε ιίγμ ζημκ θόζμμ ηεξ ανπαίαξ θαζεμενηκήξ δςήξ, αιιά πενηζζόηενμ ζα 

ζέιαμε κα ζαξ πνμηνέρμομε κα ηεκ επηζθεθζείηε!΄ (Μανία Ακηςκηάδε, Α1) 

 

Ακ ζαξ ελάραμε ήδε ηεκ πενηένγεηα, δμθημάζηε κα πενηεγεζείηε θαηανπάξ ζηεκ ηζημζειίδα ημο μμοζείμο: 

http://www.cycladic.gr/ 

 

Κη ακ ζέιεηε κα δμθημάζεηε ηηξ γκώζεηξ ζαξ γηα ημκ ανπαίμ θόζμμ, θάκηε ημ θμοίδ πμο αθμιμοζεί! Καιή 

ηύπε!!! 

 

ΗΟΤΖΔ 

ρμπλήοωζε ηξμ πίμακα με ηιπ καηάλληλεπ λένειπ 

Γκπαίδερζη Αθληηιζμόπ Πόλεμξπ ρμπόζιξ Γάμξπ Θαηοεία Αγξοά 

       

       

 Θένειπ: γομκάζημκ, θώμμξ, ζηιεγγίδα, ηειεημονγηθό ιμοηνό, παηδμηνίβεξ, ακαζήμαηα, ηππηθό, 
ακάθιηκηνα, μεηνμκόμμη, μμενηθά έπε, βμοιεοηήνημ, ήνςεξ, θάιαγγα, πνμαύιηα. 
 

 

 

http://www.cycladic.gr/

