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Έηνο  4
ν
 Σεχρνο 3

ν
  

 

                                 

                    ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

 

 

Αγαπεηνί Φίινη & πλάδειθνη, 

  

Η  πεξίνδνο πνπ αθήλνπκε πίζσ καο έκαζε φηη ηίπνηα δελ είλαη δεδνκέλν. 

Μάζακε λα εθηηκνχκε ηελ πγεία, ηελ αλζξψπηλε επαθή, ηελ εξγαζία, ηελ ίδηα 

ηε δσή. Γε γλσξίδνπκε ηη ζα καο θέξεη ν ρεηκψλαο πνπ ζα έξζεη. Όζν πεξλάεη 

απφ ην ρέξη καο, απηφ ην θαινθαίξη λα κελ αθήζνπκε ηελ κηδέξηα λα καο 

θαηαβάιιεη.  

 



 

 
2 

 
Φραγκίνη 5, 546 24 Θεσσαλονίκη, 2310239376, goldclubskvu@gmail.com,www.goldclub.gr 

Δπηζηξέθνπκε ζηελ θαλνληθφηεηα κε αηζηνδνμία κε λνπ πγηή θαη δεκηνπξγηθφ. 

Με μερλάκε πσο ν θιάδνο καο απφ κφλνο ηνπ έρεη ιάκςε θαη απηφ πξέπεη λα 

εθπέκπνπκε θαη εκείο.  

 

αο πξνηξέπνπκε λα δηαβάζεηε ηα θείκελα πνπ αθνινπζνχλ είλαη κηα επθαηξία 

λα εκπινπηίζνπκε ηηο γλψζεηο καο θαη λα μεθχγνπκε απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα.   

 

Καιφ θαινθαίξη !!! 

 

 
Με ηηκή 

Αηθαηεξίλε Οπδνπλζηεθαλή  Αληηπξφεδξνο ΚΩΘ                                                

Αλαζηαζία ηδεξνπνχινπ   Γελ. Γξακκαηέαο ΚΩΘ                                  

Δπδνμία Γεκνιαΐδνπ            Μέινο Γ 
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Δοπηαζμόρ ηυν Πποζηαηών ηηρ Δλληνικήρ 
Απγςποσπςζοσοΐαρ 

 Αγίυν Κυνζηανηίνος & Δλένηρ 

Ο θιάδνο ηεο Αξγπξνρξπζνρνΐαο γηα λα ηηκήζεη ηνπο πξνζηάηεο ηνπ Αγίνπο 
Κσλζηαληίλνπ & Διέλεο ηέιεζε αξηνθιαζία ζηνλ Ιεξφ Ναφ ησλ Αγίσλ 
Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο ηνπ Γ΄.. ζηε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο.  

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Κνζκεκαηνπσιψλ Ωξνινγνπσιψλ 
Θεζζαινλίθεο  & ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Βηνηερλψλ 
Αξγπξνρξπζνρφσλ Κνζκεκαηνπσιψλ Ωξνινγνπσιψλ θ. Πέηξνο 
Καιπαθίδεο, κε ηελ επθαηξία ηεο ενξηήο ησλ πξνζηαηψλ ηνπ θιάδνπ, Αγίσλ 
Κσλζηαληίλνπ & Διέλεο απεχζπλε κήλπκα πξνο ηνλ θφζκν ηνπ θνζκήκαηνο : 
«Γηα ηνπο Έιιελεο θνζκεκαηνπψιεο, αξγπξνρξπζνρφνπο θαη ζπνπδαζηέο 
ησλ ρνιψλ ε εκέξα ενξηαζκνχ ησλ πξνζηαηψλ καο Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ 
θαη Διέλεο απνηειεί εκέξα γηνξηήο θαη ηηκήο γηα φινπο, φζνη ππεξεηνχκε 
ζήκεξα θαη φζνη δηαρξνληθά ππεξέηεζαλ ηελ ηέρλε ηνπ θνζκήκαηνο. 
Αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θιάδνπ ηεο Διιεληθήο Αξγπξνρξπζνρνΐαο 
ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ηεο Παηξίδαο καο. Απηφ επηηπγράλεηαη 
κε ηηο άνθλεο πξνζπάζεηεο ησλ ζηειερψλ ηνπ θιάδνπ ηεο θνζκεκαηνπνηίαο, 
πνπ κε δήιν, κεξάθη θαη ελζνπζηαζκφ γηα ηελ εξγαζία ηνπο δίλνπλ δσληάληα 
ζηελ ηέρλε καο. Απηή ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη κε ηε βνήζεηα 
ησλ πξνζηαηψλ καο  Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο,  λα αλεβάζνπκε ηελ 
Αξγπξνρξπζνρνΐα αθφκε ςειφηεξα». 

 Σελ ενξηή ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν πθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, 
αξκφδηνο γηα ζέκαηα Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ηαχξνο Καιαθάηεο θαη ν 
Βνπιεπηήο Α΄ Θεζζαινλίθεο θαη πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο 
θαη Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο θχξηνο Κσλζηαληίλνο Γθηνπιέθαο. 
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Ανακοινώθηκε ηο Θέμα ηος  32oς Πανελλήνιος Γιαγυνιζμού 

Φιλοηέσνηζηρ σεδίος Κοζμήμαηορ 

Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Αξγπξνρξπζνρφσλ Κνζκεκαηνπσιψλ 
Ωξνινγνπσιψλ (ΠΟΒΑΚΩ), ηηκψληαο ηα δηαθφζηα (200) ρξφληα απφ ηελ 
ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821 πξνθεξχζζεη ηνλ 32ν Παλειιήλην Γηαγσληζκφ 
Φηινηέρλεζεο ρεδίνπ Δπεηεηαθνχ Κνζκήκαηνο, κε ηίηιν: 

«1821 : ύγσπονη Μαηιά 200 Υπόνια Μεηά» 

Ο  δηαγσληζκφο, πνπ δηνξγαλψλεη ε ΠΟΒΑΚΩ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΘ 

HELEXPO θαη απνηειεί πιένλ εηήζην ζεζκφ γηα ηνλ θιάδν ηεο 

αξγπξνρξπζνρνΐαο,  ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη αλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ 

θνζκήκαηνο.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: 

 Μαζεηέο ζρνιψλ αξγπξνρξπζνρνΐαο ή / θαη νκάδεο καζεηψλ, έσο 
δηκειείο  

 πνπδαζηέο ζρνιψλ ζρεδηαζκνχ ή / θαη νκάδεο ζρεδηαζηψλ, έσο δηκειείο    

 Δπαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο θαηαζθεπαζηέο, ζρεδηαζηηθέο νκάδεο ή εηαηξίεο 
θ.ιπ., πνπ αζρνινχληαη εξαζηηερληθά ή επαγγεικαηηθά κε ην ζρέδην θαη 
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κεκνλσκέλα ή ζαλ κέιε νκάδαο. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσο ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ε  

20η επηεμβπίος,  ημέπα Γεςηέπα,  έηοςρ 2021 και ώπα 15:00. 

ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή κεηέρνπλ:  

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Αξγπξνρξπζνρφσλ 
Κνζκεκαηνπσιψλ Ωξνινγνπσιψλ (ΠΟΒΑΚΩ) 

 πληερλία Υξπζνρφσλ - Αξγπξνρξπζνρφσλ Θεζζαινλίθεο (ΥΑΘ) 

 χιινγνο Κνζκεκαηνπσιψλ - Ωξνινγνπσιψλ Θεζζαινλίθεο (ΚΩΘ) 
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 χιινγνο Αξγπξνρξπζνρφσλ Αζελψλ (ΑΑ) 

 ΓΔΘ-HELEXPO 
εκεηψλεηαη πσο νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 
δηαγσληζκφ, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ είλαη αλαξηεκέλα ζε πίλαθα  
αλαθνηλψζεσλ ζηα γξαθεία ηεο ΠΟΒΑΚΩ, ηεο ΓΔΘ - HELEXPO θαη ΚΩΘ 
θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ησλ (www.povako.gr - www.helexpo.gr – 
www.goldclub.g) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

ΔΠΑ Ωπαιοκάζηπος Σμήμα Απγςποσπςζοσοΐαρ :                            
Σο Πειπαηικό Κόζμημα 

Φέηνο ήηαλ κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε ρξνληά γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ΔΠΑ 
Ωξαηνθάζηξνπ ηνπ ηκήκαηνο Αξγπξνρξπζνρνΐαο. Λφγσ ηεο παλδεκίαο ηα 
καζήκαηα έγηλαλ κε ηειεδηάζθεςε. Δξγαζηήξηα, εθδξνκέο, πηπρηαθέο 
εξγαζίεο, εθζέζεηο θαη γηνξηέο ήηαλ απαγνξεπκέλα.  
 
Σν θεηηλφ concept είρε θεληξηθή ηδέα ην «Πεηξαηηθφ Κφζκεκα».  
 

 
 
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ηκήκαηνο, Θαιάζζε Θάιεηα, Νηηάγθα νθία, 
Υαηδεζενδψξνπ Γψξα, θαη ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο Μπίθνο Γηψξγνο γηα  
λα απνραηξεηήζνπλε ηνπο ζπνπδαζηέο θαη λα ηνπο δψζνπλε ηνλ ηίηιν 
απνθνίηεζεο ηνπο δηαιέμαλε έλαλ ρψξν πνπ λα δέλεη κε ην concept  ηεο 
θεηηλήο ρξνληάο.  
  

http://www.helexpo.gr/
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Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεηξαηηθφ θαξάβη ARABELLA ην νπνίν 
ζαιπάξεη απφ ηελ πιαηεία Λεπθνχ Πχξγνπ θαη εθζέζαλε εθεί ηα έξγα ησλ 
ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο αξγπξνρξπζνρνΐαο. 
  
 

 
 
Γηα ηελ θηινμελία ζην θαξάβη ARABELLA νη ζπνπδαζηέο δεκηνπξγήζαλε έλα 
ζεκαηηθφ πίλαθα απφ μχιν θαη κέηαιιν θαη ηνλ ραξίζαλε ζηελ θφξε ηνπ 
πινηνθηήηε. 
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Σα διαμάνηια … είναι οι καλύηεποι θίλοι ηυν Αγίυν  
 

ηνπ Παλαγηψηε Κακπάλε, Γξ. Αξραηνιφγνο - Ιζηνξηθφο, Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ 

 

  Ο άγιος Φήλικας στο GarsamInn της Γερμανίας 

 
Ήηαλ 31 Μαΐνπ ηνπ 1578, φηαλ έλαο δεθανθηάρξνλνο, ν  AntonioBosio, 

θαζψο πεξηθεξφηαλ ζηα βφξεηα πξνάζηηα ηεο Ρψκεο, αλαθάιπςε ηπραία ζηελ 
ViaSalaria, ηελ είζνδν κηαο κεγάιεο ζπειηάο κε ππφγεηνπο ηάθνπο πνπ 
θηινμελνχζαλ ηα ιείςαλα ρηιηάδσλ αλζξψπσλ. Ακέηξεηνη δηάδξνκνη, νη νπνίνη 
άιινηε ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο θαη άιινηε φρη, πεξάζκαηα πνπ νδεγνχζαλ 
ζε κηθξέο ή κεγάιεο αίζνπζεο, δεκηνπξγνχζαλ έλαλ δαηδαιψδε ιαβχξηλζν. 

Η αλαθάιπςε απηή θαη ην εχξνο ηεο ζεκαζίαο ηεο, ηξάβεμε ακέζσο 
ηελ πξνζνρή ηνπ Βαηηθαλφ. Σν 1588 ε θαζνιηθή εθθιεζία ίδξπζε ην γξαθείν 
CustodedelleCatacombe, γηα λα επηκειεζεί φια ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα. Σν 
γξαθείν δηφξηζε 24 Cavatori – αλαζθαθείο γηα λα εξεπλήζνπλ φινπο ηνπο 
ζαιάκνπο θαη λα πεξηζπιιέμνπλ ηα νζηά ησλ καξηχξσλ.  

Σν 1593 ν Bosio, 33 εηψλ πιένλ, απνθάζηζε λα αζρνιεζεί 
απνθιεηζηηθά κε ην εχξεκά ηνπ, θαη σο έλαο ζχγρξνλνο αξραηνιφγνο, 
μεθίλεζε ηε ζπζηεκαηηθή έξεπλά ηνπ. Καηαξρήλ μεθίλεζε ηελ ραξηνγξάθεζε 
φιεο ηεο πεξηνρήο θαη ξσηψληαο ηνπο εθεί θαηνίθνπο αλαθάιπςε ηξηάληα λέεο 
εηζφδνπο, νη νπνίεο νδεγνχζαλ ζηελ κεγαιχηεξε λεθξφπνιε ηνπ ρξηζηηαληθνχ 
θφζκνπ.  

Ο Bosio, 27 ρξφληα αξγφηεξα ζε ειηθία 60 εηψλ, νινθιήξσζε ηελ 
κειέηε ηνπ γηα ηηο θαηαθφκβεο, ε νπνία φκσο δεκνζηεχηεθε κεηά ηνλ ζάλαηφ 
ηνπ ην 1653, ζε έλαλ ηφκν κε ηνλ ηίηιν: «Roma Sotterranea».  
ήκεξα, ε λεθξφπνιε είλαη γλσζηή κε ην φλνκα «Καηαθφκβεο ηεο 
Πξίζθηιιαο», απφ κηα ηαθηθή επηγξαθή πνπ βξέζεθε θαη αλαθέξεηαη ζε 
θάπνηα Πξίζθηιια, ε νπνία ήηαλ ζπγγελήο κε ηελ γλσζηή νηθνγέλεηα ησλ 
Ρσκαίσλ ζπγθιεηηθψλ, ησλ Αθπιίσλ.  

Οη θαηαθφκβεο είλαη ιαμεπκέλεο ζε εθαηζηεηαθή ηέθξα θαη θηάλνπλ ζε 
κήθνο ηα 13 ρηιηφκεηξα. χκθσλα κε ηηο αξραηνινγηθέο ελδείμεηο, μεθίλεζαλ λα 
ιαμεχνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 2νπ αη. θαη ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη έσο θαη 
ηνλ 5ν αη.  
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Ο Ρσκαίνο ρξηζηηαλφο πνηεηήο Πξνπδέληηνο, ηνλ 5ν αη. ζην έξγν ηνπ 
«Liber Peristephanon» (ηέθαλνο καξηχξσλ), αλαθέξεηαη ζηνπο κάξηπξεο 
ησλ θαηαθνκβψλ, γξάθνληαο γηα ρηιηάδεο ρηιηάδσλ Υξηζηηαλψλ (νη ζθειεηνί 
πνπ βξέζεθαλ ζηε Via Salaria ππνινγίζηεθαλ ζε 500.000 κε 700.000), νη 
νπνίνη αθνχ καξηχξεζαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ 
Ιεζνχ Υξηζηφ, εηάθεζαλ ζηα ζπιάρλα ηεο επινγεκέλεο  γεο ηεο Ρψκεο.  

ηε ρξηζηηαληθή γξακκαηεία ν φξνο «κάξηπο» πξνζδηνξίδεη ηνπο 
νκνινγεηέο ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο, πνπ κε ηνπο βαζαληζκνχο θαη ηε 
ζαλάησζή ηνπο, «καξηπξνχζαλ» δει. νκνινγνχζαλ ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ 
Υξηζηφ, επαγγειηδφκελνη ηε λέα εζραηνινγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία εηζήιζε 
ν θφζκνο κε ηελ έιεπζε ηνπ Κπξίνπ θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο Δθθιεζίαο ηνπ. 
Όπσο πνιιά ζηνηρεία ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ζεσξνχληαη ζπλέρεηα ηνπ 
παγαληζηηθνχ θφζκνπ, έηζη θαη ην θαηλφκελν ηεο ιαηξείαο ησλ ηεξψλ ιεηςάλσλ 
ησλ αγίσλ, απνηειεί κεηαζρεκαηηζκφ ηεο απφδνζεο ιαηξείαο ησλ λεθξψλ 
εξψσλ απφ ηνπο εζληθνχο. Η ιαηξεία ησλ ιεηςάλσλ βαζίδεηαη ζηελ πίζηε φηη 
κέζα ζηνπο ήξσεο, ηνπο πξνθήηεο, ηνπο κεζζίεο θαη ηνπο αγίνπο, δξα κηα 
ηδηαίηεξε δχλακε, ε νπνία παξακέλεη ελεξγή θαη κεηά ην ζάλαηφ ηνπο.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Μάξηπξαο Βηθηψξηνο 

 
Σελ ίδηα πεξίνδν κε ηελ ζεκαληηθή απηή αλαθάιπςε, ε θαζνιηθή 

εθθιεζία θαη ν παπηζκφο δέρηεθε έλαλ αλειέεην πφιεκν ζηελ θεληξηθή 
Δπξψπε απφ ην θίλεκα ηνπ Πξνηεζηαληηζκνχ.  O Πξνηεζηαληηζκφο απνηειεί 
έλαλ απφ ηνπο κεγάινπο θιάδνπο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, κε ζπλνιηθά πάλσ απφ 
900 εθαηνκκχξηα πηζηνχο παγθνζκίσο, πεξίπνπ ην 40% ησλ Υξηζηηαλψλ. Ωο 
θίλεκα Μεηαξξχζκηζεο εκθαλίζηεθε ην 16ν αη. ζηε Γεξκαλία, ην 1517, κε 
πξσηεξγάηε ην Μαξηίλν Λνχζεξν. Σν φλνκα πξνέξρεηαη απφ ηελ ιαηηληθή 
ιέμε «Protestantismus», πνπ ζεκαίλεη δηακαξηπξία, εμνχ θαη νη ελαιιαθηηθέο 
νλνκαζίεο Γηακαξηπξφκελε Δθθιεζία ή Γηακαξηπξφκελνη.  

Σν πην βαζηθφ δφγκα πνπ δίδαμε ν Λνχζεξνο θαη δέρηεθαλ νη νπαδνί 
ηνπ, ήηαλ φηη ν Υξηζηφο είλαη ν κφλνο κεζνιαβεηήο κεηαμχ Θενχ θαη 
αλζξψπσλ. Οη κεηαξξπζκηζηέο πίζηεπαλ φηη ηα αλζξψπηλα φληα, νη Πάπεο, 
αθφκα θαη νη άγηνη, δελ αμίδνπλ ηε δφμα πνπ ηνπο απνδίδεηαη.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
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Η θαζνιηθή εθθιεζία έρνληαο ζηα ρέξηα ηεο έλαλ ηφζν πνιχηηκν ζεζαπξφ, 
ρηιηάδεο αγίσλ, απνθάζηζε λα απαληήζεη ζηνλ Λνχζεξν θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ 
πξνκεζεχνληαο ηηο εθθιεζίεο ηεο γεξκαλφθσλεο θπξίσο Δπξψπεο κε 
ιείςαλα αγίσλ.  

Με εληνιή ηνπ Πάπα ε απνζηνιή ησλ αγίσλ απφ ηελ Ρψκε, μεθίλεζε 
ηνλ 17ν αη. θαη θνξπθψζεθε ηνλ 18ν αη.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο άγηνο Τάθηλζνο ζην Gutenzell ηεο Γεξκαλίαο 
 
  

Φηάλνληαο ηα νζηά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηα κνλαζηήξηα ηεο 
Δπξψπεο, εμεηδηθεπκέλνη ηερλίηεο, ζε εηδηθά γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ νξγαλσκέλα 
εξγαζηήξηα, αλαιάκβαλαλ ηε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο.  
Σα πην γλσζηά εξγαζηήξηα απνθαηάζηαζεο, ζεσξνχηαλ απηά πνπ έζηεζαλ νη 
δνκηληθαλέο κνλαρέο ηνπ Ennetachθαη νη θξαληζηζθαλέο κνλαρέο 
ηνπKissleggηεο Γεξκαλίαο.  

Δπεηδή νη ζθειεηνί ζψδνληαλ απνζπαζκαηηθά, νη κνλαρέο 
θαηαζθεχαδαλ πξψηα έλα ηθξίσκα απφ μχιν, πάλσ ζην νπνίν θαηφπηλ 
«έρηηδαλ» ζηαδηαθά θαη κε κεγάιε πξνζνρή ην ζψκα ηνπ αγίνπ. Ο θνξκφο 
γεκηδφηαλ κε πθάζκαηα, μεξά ρφξηα θ.ι.π. Σα ηκήκαηα ησλ νζηψλ πνπ 
έιεηπαλ ηα αληηθαζηζηνχζαλ, είηε ρξεζηκνπνηψληαο νζηά άιισλ αλψλπκσλ 
ζθειεηψλ (άιισζηε θαη απηνί άγηνη ήηαλ) ή δεκηνπξγνχζαλ αληίγξαθα απφ 
μχιν, θεξί ή ραξηνπνιηφ.  

ηνπο ζθειεηνχο πεξλνχζαλ πξψηα έλα ζηξψκα απφ δσηθφ ιίπνο, ην 
νπνίν θαηφπηλ έβαθαλ ζην ρξψκα ησλ αλζξψπηλσλ νζηψλ θαη ην πεξηηχιηγαλ 
κε γάδεο. ηα κάηηα ηνπνζεηνχζαλ παιφκαδεο, νη πεξηζζφηεξεο  αγνξαζκέλεο 
απφ ηελ Βελεηία, θαη ζην θεθάιη πεξνχθα θηηαγκέλε απφ θπζηθά καιιηά. ηε 
ζπλέρεηα, κνλαρέο εηδηθεπκέλεο ζηελ ξαθή θαη θεληεηηθή πνιπηειψλ 
ελδπκάησλ, αλαιάκβαλαλ λα ηνπο ληχζνπλ. Σα ξνχρα παξαπέκπνπλ ζε 
βαζηιηθά ξνχρα ηεο επνρήο. Πάλσ ζε αηιάδη θεληνχζαλ κε ρξπζνθισζηέο θαη 
αξγπξά λήκαηα δηάθνξα φκνξθα ζρέδηα, ηα νπνία ζπκπιήξσλαλ κε 
καξγαξηηάξηα θαη πνιχηηκνπο ιίζνπο.    
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Ο άγηνο Κνξσλάηνο ζην Heiligkreuztal ηεο 
Γεξκαλίαο 
 

Οη ζηάζεηο πνπ έδηλαλ ζηνπο ζθειεηνχο, πξνζπαζνχζαλ λα είλαη φζν 
πην θπζηθέο γηλφηαλ,  έηζη ψζηε λα κνηάδνπλ κε δσληαλνχο. ηα ρέξηα ηνπο 
ζπλήζσο θξαηνχλ έλα ζπαζί, ζχκβνιν λίθεο ησλ καξηχξσλ ή έλα γπάιηλν 
δηαθνζκεκέλν αγγείν κε ην αίκα ηνπ κάξηπξα. Κάπσο έηζη ππνηίζεηαη πσο  
ηαπηίζηεθαλ θηφιαο. ηηο θαηαθφκβεο καδί κε ηνπο ζθειεηνχο ππήξραλ ιεθχζηα 
κε αίκα θαη ην φλνκα ηνπ αγίνπ. Η λεφηεξε έξεπλα φκσο έδεημε πσο πξφθεηηαη 
γηα ίδεκα θξαζηνχ, κάιινλ Θείαο Κνηλσλίαο. Λφγσ ηνπ ζπαζηνχ πνπ 
θξαηνχζαλ νη Άγηνη νλνκάζηεθαλ MilesChristi, δειαδή ηξαηηψηεο ηνπ 
Υξηζηνχ, ελλνείηαη ελαληίνλ ηνπ πξνηεζηαληηζκνχ. 

Γηα λα ηνπο ηηκήζνπλ ηνπο ζηφιηδαλ κε θνζκήκαηα θαη πνιχηηκνπο 
ιίζνπο αλππνιφγηζηεο αμίαο. Σα θνζκήκαηα απηά ζπλήζσο απνηεινχζαλ 
ηάκαηα θαη πξνζθνξέο ησλ πηζηψλ, σο αληίδσξν θάπνηαο επεξγεζίαο.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο  άγηνο Βαιεληίλνο ζηελ Βαζηιηθή ηνπ 
Waldsassen ηεο Γεξκαλίαο 

Ο πην δηάζεκνο θαηαζθεπαζηήο θνζκεκάησλ πνπ αλέιαβε ηνλ 
ζηνιηζκφ ησλ αγίσλ απφ ηηο θαηαθφκβεο, ήηαλ ν θνζκεκαηνπνηφο Adalbart 
Eder (1688).  

Οη δηακαληνζηφιηζηνη άγηνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε πεξίηερλεο 
ιεηςαλνζήθεο, νη νπνίεο βξηζθφηαλ ζε πεξίνπηεο ζέζεηο ησλ εθθιεζηψλ, σο 
ππελζπκίζεηο ησλ πλεπκαηηθψλ ζεζαπξψλ πνπ πεξίκελαλ ηνπο πηζηνχο κεηά 
ην ζάλαην.  
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Η αγία Λνπθία ζην Heiligkreuztal ηεο 
Γεξκαλίαο 

 
 

ηα 1763 ν πξψηνο ζθειεηφο πνπ ηαπηίζηεθε, ζηνιίζηεθε θαη είδε ην 
θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, ήηαλ απηφο ηνπ αγίνπ Αιβέξηνπ, πνπ έθζαζε απφ ηελ 
Ρψκε ζηελ εθθιεζία ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Burgrain ηεο Γεξκαλίαο. Σνλ 
ζηνιηζκφ αλέιαβε ε κνλαρή PotentianaHämmerl απφ ην Friesing. 
Υξεζηκνπνίεζε θφθθηλνπο θαη κπιε ιίζνπο, καξγαξηηάξηα, ρξπζφ ζε 
θηιηγθξάλ. 

Ο δεχηεξνο ζθειεηφο ήηαλ απηφο ηνπ αγίνπ Βαιέξηνπ ζηελ πφιε 
Weyarn θαη δφζεθε σο δψξν ζην κνλαζηήξη ησλ Απγνπζηίλσλ. 
 

 
 

Ο άγηνο Αιβέξηνο ζην Burgrain ηεο 
Γεξκαλίαο 

Ο άγηνο Βαιέξηνο ζην Weyarn ηεο Γεξκαλίαο 

 
Οη νξζφδνμνη Υξηζηηαλνί, νη νπνίνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο ρξεηαδφηαλ 

έζησ θαη έλα κηθξφ ιείςαλν απφ νζηά αγίσλ, ζπλήζηδαλ λα ηεκαρίδνπλ ηα άγηα 
ζθελψκαηα θαη λα ηα δηαζέηνπλ κέζα ζε ρξπζνπνίθηιηεο ιεηςαλνζήθεο ζε 
λανχο θαη κνλέο φιεο ηεο επηθξάηεηαο. ε αληίζεζε νη θαζνιηθνί γηα λα 
δειψζνπλ γηα πνιινζηή θνξά ηελ ππεξνρή ηνπο, πξνηηκνχζαλ ηνπο 
νιφθιεξνπο αγίνπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα «εκθαληζηνχλ» πνιινί άγηνη κε 
ην ίδην φλνκα. Σξφπν ηηλά απηφ γηλφηαλ εθηθηφ, κηαο θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ 
«απζεληηθά» νζηά καδί κε νζηά άιισλ αλζξψπηλσλ ζθειεηψλ θαη 
θαηαζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ. Σν «θαιχηεξν» ιείςαλν αγίνπ ήηαλ απηφ πνπ 
δηέζεηε ην θεθάιη. 
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«Λέγεηαη πσο ν Καδαληδάθεο φηαλ  επηζθέθηεθε έλα κνλαζηήξη θνληά ζηελ 
Νάπνιε ηεο Ιηαιίαο, ζηνλ δεχηεξν φξνθν ηνπ κνλαζηεξηνχ είδε κηα γπάιηλε 
ζήθε κε κηα λεθξνθεθαιή κέζα. Ρψηεζε λα κάζεη γη’ απηήλ θαη ν εθεί 
επηβιέπσλ ηνπ είπε φηη απηή ήηαλ ε αγία θεθαιή ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Μεηά 
πήγε ζηνλ ηξίην φξνθν θαη είδε πάιη κηα γπάιηλε ζήθε κε κηα λεθξνθεθαιή 
κέζα. Ρψηεζε λα κάζεη θαη γη’ απηήλ θαη ν εθεί επηβιέπσλ ηνπ ηξίηνπ νξφθνπ 
ηνπ είπε φηη απηή ήηαλ ε αγία θεθαιή ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. – Μα ηνπ ιέεη, θάησ 
κνπ είπαλε πσο ε θεθαιή ζην δεχηεξν φξνθν ήηαλ ε θεθαιή ηνπ Αγίνπ 
ηεθάλνπ. – Ναη, ηνπ ιέεη ν επηβιέπσλ ηνπ ηξίηνπ νξφθνπ, αιιά εθείλε ήηαλ 
φηαλ ν Άγηνο ηέθαλνο ήηαλ κηθξφο !!!» 

Σνπο πηζηνχο πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα δχζθνιε 
θαζεκεξηλφηεηα, δελ ελδηέθεξε ε αιήζεηα. Σν κφλν πνπ ήζειαλ ήηαλ έλαο 
ηξφπνο λα κπνξνχλ λα ζπλδηαιέγνληαη κε ην Θεφ. Σν δφγκα ηνπ «πίζηεπε θαη 
κε εξεχλα» ηνπο έθηαλε θαη ηνπο έδηλε ηηο απαληήζεηο πνπ ήζειαλ. Ο κχζνο 
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνθηά ηελ δχλακε ηνπ ηζηνξηθνχ  γεγνλφηνο. 
Άιισζηε ν Υξηζηηαληζκφο είρε κάζεη λα κεηακνξθψλεη κε εμαηξεηηθή επηηπρία 
φ, ηη άγγηδε… 
Όηαλ θάπνηα ζηηγκή άξρηζαλ νη πξψηεο ακθηζβεηήζεηο, πξψηνο πνπ δήηεζε 
ηελ απνθαζήισζή ηνπο ήηαλ ην 1782 ν απηνθξάηνξαο ηνπ Ακβνχξγνπ Ισζήθ 
ΙΙ, νη άγηνη άξρηζαλ ηα ζαχκαηα. Σν πξψην θαηαγεγξακκέλν ζαχκα αλήθεη ζηνλ 
άγην Θεφδνην (Deodatus), ην ιείςαλν ηνπ νπνίνπ βξηζθφηαλ ζηελ Βαζηιηθή 
ηνπ Waldassen ηεο Γεξκαλίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18νπ α. θαηεγξάθε 
κεγάινο αξηζκφο ζαπκάησλ φισλ ησλ αγίσλ ζηα 700 κνλαζηήξηα ηεο 
Δπξψπεο, φπνπ ζσδφηαλ ιείςαλα ησλ «αγίσλ ησλ θαηαθνκβψλ». Δπίζεο, 
πνιινί απφ απηνχο ηαμίδεπαλ ζε άιιεο πφιεηο ψζηε θαη νη εθεί πηζηνί λα 
πξνζθπλήζνπλ ηε ζεία ράξε ηνπο. Όηαλ έθηαζε ν ζθειεηφο ηνπ αγίνπ 
Παγθξάηηνπ ζηελ πφιε Willηεο Διβεηίαο, ιέγεηαη πσο 5.000 άλζξσπνη απφ 
φιε ηελ Δπξψπε ζπκκεηείραλ ζηνπο ενξηαζκνχο.  
Οη πην δεκνθηιείο άγηνη ήηαλ απηνί, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ ζπκβφιηδαλ 
θάπνην ράξηζκα: Felix= felicity / επδαηκνλία, Clemens= clemency / επηείθεηα, 
Constantius=constancy / ζηαζεξφηεηα, Deodatus=God-given / ζετθφ δψξν, 
Maximus=greatness / κεγαιείν, Prosper=prosperous / επεκεξία, 
Victor=victory / λίθε. 

Γηα ζρεδφλ ηξεηο αηψλεο, ηα «Οπξάληα ψκαηα» ιαηξεχνληαλ σο 
ζαπκαηνπξγνί άγηνη θαη πξνζηάηεο ησλ θνηλνηήησλ ηνπο, έσο φηνπ 
εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο ακθηβνιίεο γηα ηελ απζεληηθφηεηά ηνπο. ηηο αξρέο 
ηνπ 19νπ αη. ην Βαηηθαλφ απνθάζηζε λα απνκαθξχλεη φινπο ηνπο αγίνπο. Οη 
πεξηζζφηεξνη θαηαζηξάθεθαλ ή ζηνηβάρηεθαλ ζηηο απνζήθεο ησλ κνλψλ θαη 
ησλ εθθιεζηψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα πνιινί απφ ηνπο αγίνπο λα ζσζνχλ 
απφ ηνπο δπν κεγάινπο πνιέκνπο (ζα κπνξνχζαλ λα είραλ θιαπεί ηα 
παλάθξηβα θνζκήκαηα κε ηα νπνία ήηαλ ζηνιηζκέλνη). 

Σε δεθαεηία ηνπ 1960 νη δηακαληνζηφιηζηνη άγηνη άξρηζαλ λα 
επαλεκθαλίδνληαη, σο εθζέκαηα, δείγκαηα πίζηεο κηα επνρήο. Η ηηκή θαη ε 
πίζηε πξνο απηνχο ζεσξείηαη πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ θάζε πηζηνχ.  

Οη θσηνγξαθίεο θαη κεγάιν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ, πξνέξρνληαη απφ ην βηβιίν ηνπ 

θπλεγνχ ζεζαπξψλ, φπσο απηναπνθαιείηαη, Paul Kodounaris: «Heavenly Bodies: 

Culttrea sures & Spectacular saints from the Catacobs,Thame 
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Γιαηποθή & Ανηιγήπανζη  

ηεο Νίθε Λ. Σζάιινπ,  Γηαηξνθνιφγνο-Γηαηηφινγνο 

 

Η γήξαλζε, είλαη έλα ζχλνιν 
βιαβεξψλ κεηαβνιψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

θαζψο κεγαιψλνπκε θαη νθείιεηαη ζηελ 
αδπλακία ηνπ νξγαληζκνχ λα αλαπιάζεη ηα 
θχηηαξά ηνπ, λα αληηθαηαζηήζεη δειαδή, ηα 
θζαξκέλα θαη θαηεζηξακκέλα θχηηαξα κε 

θαηλνχξγηα. 

 

Η αληηγήξαλζε έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο θαη ζχκθσλα κε κειέηεο, 
νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηξνθψλ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ δξακαηηθά ηηο θπηηαξηθέο 
βιάβεο θαη λα επηβξαδχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο. Σέηνηα ζξεπηηθά 
ζπζηαηηθά είλαη: 

Ω3 λιπαπά οξέα                     
Σα σ3 ιηπαξά νμέα, ράξε ζηελ ηζρπξή αληηνμεηδσηηθήο ηνπο δξάζε, 
ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο θαη δξνπλ ελάληηα ζηε 
θζνξά ησλ θπηηάξσλ.  

Πηγέρ  

Λιπαπά τάπια φπσο ζνινκφο, ηφλνο, ζθνπκπξί, πέζηξνθα, ξέγγεο, 

αληδνχγηεο θαη ζαξδέιεο). Φξνληίζηε λα θαηαλαιψλεηε ςάξηα πινχζηα ζε σ3 
ιηπαξά νμέα, ζε ζπρλφηεηα 1-2 θνξέο ηε βδνκάδα.  

Ξηποί καπποί φπσο ακχγδαια, θαξχδηα θαη ειηφζπνξνη. Πξνζζέζηε κηα 
ρνχθηα μεξψλ θαξπψλ ζην πξσηλφ ζαο ή ζε θάπνην απφ ηα ελδηάκεζα 
γεχκαηα. 

Φςηικά λάδια: Σν γλσζηφ ζε φινπο καο ειαηφιαδν είλαη πινχζην ζε 
κνλναθφξεζηα αιιά θαη σ3 ιηπαξά νμέα. Πεξηέρεη ηζρπξά αληηνμεηδσηηθά θαη 
πξνζηαηεχεη ηνλ νξγαληζκφ καο απφ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο πνπ είλαη ππεχζπλεο 
γηα ην γήξαο. 

Βιηαμίνη C                         

Η βηηακίλε C, ζπληζηά ηζρπξφ θπζηθφ αληηνμεηδσηηθφ ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ 
θαηαζηξνθή ησλ ειεχζεξσλ ξηδψλ ηνπ νμπγφλνπ, πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ 
εθθπιηζκφ θαη θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ. Οη ειεχζεξεο ξίδεο δεκηνπξγνχληαη 
απφ ην θπζηνινγηθφ κεηαβνιηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ, ην θαζεκεξηλφ ζηξεο, ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο ξίπνπο θαη ην θάπληζκα.  

Πηγέρ                     

Πινχζηεο πεγέο ζπληζηνχλ ηα πεξηζζφηεξα θξνχηα θαη ιαραληθά φπσο ηα 
εζπεξηδνεηδή (πνξηνθάιηα, ιεκφληα, γθξέηπ θξνπη), ηα αθηηλίδηα, νη θξάνπιεο, 
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νη πηπεξηέο, νη ληνκάηεο θαη ηα θξακβνεηδή (κπξφθνιν, θνπλνππίδη, ιάραλν, 
ιαραλάθηα Βξπμειιψλ).  

Βιηαμίνη Δ                 
Η βηηακίλε E ζεσξείηαη κία αθφκε βηηακίλε κε ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε, 
θαζψο δηαδξακαηίδεη ην ξφιν ηνπ θπζηθνχ αληηνμεηδσηηθνχ ζηνλ νξγαληζκφ. 
Δίλαη ην αθζνλφηεξν ελδνγελέο ιηπνδηαιπηηθφ αληηνμεηδσηηθφ θαη ε α-
ηνθνθεξφιε είλαη ε βηνινγηθά ελεξγφηεξε κνξθή ηεο. Σξφθηκα πινχζηα ζε 
βηηακίλε Δ είλαη ηα θπηηθά ιίπε, ην θχηξν ησλ δεκεηξηαθψλ, ην αβνθάλην, νη 
γαξίδεο θαη νη μεξνί θαξπνί θαη ην ειαηφιαδν. 

Καποηενοειδή                       

Μία επηπιένλ νκάδα ελψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ αληηγήξαλζε 
είλαη ηα θαξνηελνεηδή, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ αληηνμεηδσηηθέο 
ηδηφηεηεο. Σα θαξνηελνεηδή είλαη πξφδξνκε κνξθή ηεο βηηακίλεο Α θαη 
βξίζθνληαη θπξίσο ζε ηξφθηκα κε βαζχ πνξηνθαιί, θίηξηλν θαη θφθθηλν ρξψκα. 
Καιέο πεγέο ζπληζηνχλ ηα θαξφηα, νη ληνκάηεο, ηα βεξίθνθα θαη ηα ζθνχξα 
πξάζηλα ιαραληθά φπσο ηα ρφξηα, ην ζπαλάθη θαη ην καξνχιη.  

Νεπό και ππάζινο ηζάι                 

Σν λεξφ ζπκβάιιεη ζηελ επαξθή ελπδάησζε ηνπ νξγαληζκνχ, πξνζθέξνληαο 
πγξαζία ζην δέξκα κέζα θαη έμσ. Η θαηαλάισζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 ιίηξνπ 
λεξνχ θάζε κέξα (αλάινγα ηνλ άλζξσπν) είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε 
ηεο ειαζηηθφηεηαο ηνπ δέξκαηνο θαη ηεο επηβξάδπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 
γήξαλζεο. 

Σν πξάζηλν ηζάη πεξηέρεη πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζε πνιπθαηλφιεο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε. Η θαηαλάισζε 1-2  
θιηηδαληψλ ηελ εκέξα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ηεο 
γήξαλζεο ηνπ δέξκαηνο.  
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Πανελλήνιερ εξεηάζειρ ζηην εποσή ηος κοπονοφού 

ηεο Διέλε Μπαθνγιίδνπ, Πνιηηηθφο Δπηζηήκσλ 

Ο Ινχληνο είλαη ν κήλαο ζηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, αθνχ 
ζεκαηνδνηεί ηε δηεμαγσγή ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, πνπ απνηεινχλ κηα 
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο κφξθσζεο ηνπ παηδηνχ κεηά απφ 12 ρξφληα 
ζπλερνχο κάζεζεο,  ην κέζν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ εθεβηθψλ νλείξσλ, ην 
πέξαζκα ζηελ ελειηθίσζε, ε γέθπξα πνπ νδεγεί ζηε είζνδν ζην 
παλεπηζηήκην θαη  ζηελ θαηάθηεζε ηεο απηνλνκίαο απφ ηνλ έθεβν. 
Αλακθίβνια νη Παλειιήληεο είλαη κηα δχζθνιε θαη ζηξεζνγφλνο δνθηκαζία γηα 
ηνπο εθήβνπο, επηθνξηηζκέλε κε φλεηξα θαη επηζπκίεο ηφζν ησλ εμεηαδφκελσλ 
φζν θαη ησλ γνληψλ. Απνηεινχλ κία απφ ηηο πξψηεο κεγάιεο κάρεο πνπ 
θαιείηαη λα δψζεη ν έθεβνο, αιιά είλαη θαη αθεηεξία γηα νξηνζέηεζε λέσλ 
ζηφρσλ θαη μεθίλεκα λέσλ πξνζπαζεηψλ.  

Η θεηηλή ρξνληά ήηαλ δηαθνξεηηθή, αθνχ ν ηφο ζθφξπηζε ηνλ ζάλαην ζε φιν 
ηνλ θφζκν, αλέηξεςε φιεο ηηο ηζνξξνπίεο θαη ηα έσο ηψξα δεδνκέλα, κε 
απνηέιεζκα, απφ ηελ κία ν εγθιεηζκφο θαη απφ ηελ άιιε ε ηειεθπαίδεπζε λα 
δπζρεξάλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ θαη ε πξνζήισζε ζηνλ ζηφρν, 
λα θαληάδεη έλα απφ ηα πην δχζθνια επηηεχγκαηα ηεο πξνεηνηκαζίαο απηήο. 
Παξά ηηο δπζθνιίεο, φκσο, ε ππνκνλή θαη ε αηζηνδνμία είλαη νη πξαγκαηηθνί 
ληθεηέο θαη εθείλνο πνπ επηκέλεη λα κνρζεί θαη λα αγσλίδεηαη ζπλερψο γηα ην 
θαιχηεξν, ζην ηέινο δηθαηψλεηαη. Δπηπιένλ, ε αμία ηνπ θαζελφο δελ 
αληηθαηνπηξίδεηαη ζε κηα δνθηκαζία εμέηαζεο ηξηψλ σξψλ, αιιά ζηνλ ζπλνιηθφ 
ραξαθηήξα θαη ζην πνηφλ ηνπ.   

Όηαλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ θαη ζχληνλν κε ηηο πξνζδνθίεο, ηα 
ζπλαηζζήκαηα ραξάο, ππεξεθάλεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο πξσηαγσληζηνχλ. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο «απνηπρίαο» ζα θαζνξίζεη θαη 
ηνλ ρεηξηζκφ αληίζηνηρσλ θαηαζηάζεσλ ζην κέιινλ. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη 
ζεκαληηθφ λα θσηηζηεί θαη ε ζεηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ. Η απνηπρία είλαη 
ρξήζηκν λα βησζεί φρη σο ηέινο αιιά σο κηα αξρή, πνπ ζα νδεγήζεη ζε λέεο 
δεκηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο. Η αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζα πξέπεη λα 
είλαη επθαηξία γηα λα αλαδεηρζνχλ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ εθήβνπ πνπ 
κέρξη ηφηε δελ ήηαλ ζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα. Καηαιπηηθφ ξφιν ζηνλ νξζφ 
ρεηξηζκφ ηεο απνηπρίαο δηαδξακαηίδεη θαη ε ζηάζε ησλ γνλέσλ, ε νπνία δελ 
ζα πξέπεη λα είλαη απνξξηπηηθή θαη επηθξηηηθή. Με ηε ζηάζε ηνπο πξέπεη λα 
βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο απφ ηε κία λα θαηαλνήζεη φηη ε «απνηπρία» είλαη 
κέξνο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη απφ ηελ άιιε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν λα 
ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θζάζεη ζην επηζπκεηφ 
απνηέιεζκα. Δμάιινπ ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα OliverGoldsmith «Η 
επηηπρία ζπλίζηαηαη ζην λα ζεθψλεζαη κηα θνξά παξαπάλσ απφ φζεο 
πέθηεηο». 

 Οη καζεηέο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα δηεθδηθνχλ ηα φλεηξά ηνπο κε 
εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα έρνπλ πάληα ζην κπαιφ ηνπο φηη ε 
επηηπρία δελ κεηξηέηαη απ’ απηφ πνπ έρεηο θαηνξζψζεη, αιιά απφ ηελ 
αληίζηαζε πνπ ζπλάληεζεο θαη απφ ην θνπξάγην πνπ έδεημεο ζηε κάρε 
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απέλαληη ζε ακέηξεηεο αληημνφηεηεο. Σα φλεηξα γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα κφλν 
κε πξνζπάζεηα θαη πξνζήισζε ζηνλ ζηφρν θαη θάζε αγψλαο θεξδίδεηαη , φηαλ 
ε πξνζπάζεηα θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. 

 

Ιούνιορ, ο μήναρ ηηρ Λεβάνηαρ 

 

ηεο νθίαο Μηραειίδνπ, Γεσπφλνο 

ην άθνπζκα «ιεβάληα», δελ κπνξεί θάπνηνο λα κε θέξεη ζην κπαιφ ηνπ ην 
άξσκα θαη ηε θξεζθάδα πνπ ζπλνδεχεη ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα θαη ηα 
θξεζθνπιπκέλα ζεληφληα, ή ηε κπξσδηά ησλ  απνζεθεπκέλσλ ξνχρσλ πνπ 
ελαιιάζζνληαλ θάζε επνρή, θαη ζήκαηλαλ ηελ αξρή ηνπ ρεηκψλα ή ηνπ 
θαινθαηξηνχ.Ση θάλεη φκσο ην θπηφ ηεο ιεβάληαο ηφζν μερσξηζηφ θαη 
δηαρξνληθφ αλά ηνπο αηψλεο;  

Σν γέλνο Lavandulaspp (νηθνγέλεηα Υεηιαλζψλ / Lamiaceae) θαηάγεηαη απφ ηε 
ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ,θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 48 γλσζηά ζήκεξα είδε. 
Γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαοθπξηαξρνχλ δχν εθδνρέο: i) Απφ ην ιαηηληθφ 
ξήκα ‘lavando / lavare’ πνπ ζεκαίλεη ‘πιέλνκαη’, θαζψο ρξεζηκνπνηνχηαλ απφ 
ηνπο Ρσκαίνπο γηα ηνλ αξσκαηηζκφ ηνπ λεξνχ ησλ ινπηξψλ ηνπο, ή  ii) Απφ ην 
ιαηηληθφ ‘livere’ πνπ ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε πεξηγξάθεη ην ρξψκα ησλ 
αλζέσλ ηεο ιεβάληαο. Τπάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηε ρξήζε ηνπ γέλνπο ήδε απφ 
ηελ αξραηφηεηα, εδψ θαη 2500 ρξφληα. Ο Γηνζθνπξίδεο (40-90 κ.Υ.) πξνηείλεη 
ηε ρξήζε ηνπ σο αθέςεκα γηα ηνπο πφλνπο ζην ζηήζνο, θαζψο επίζεο 
αλαθέξεη ηε ρξήζε ηνπ απφ ηνλ Γαιελφ (129-99 π.Υ.) σο αληίδνην γηα 
δαγθψκαηαθαη ηζηκπήκαηα. Γεληθφηεξα, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαθνχθηζε 
απφ ζπκπηψκαηα ζηελ νπξνδφρν θχζηε, ην ιαηκφ, ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, 
ην ζηνκάρη, ην ζπθψηη θαη ηα λεθξά, σο αγρνιπηηθφ θαη εξεκηζηηθφ, 
αληηθιεγκνλψδεο, αληηθαηαζιηπηηθφ, γηα πφλνπο πεξηφδνπ, σο 
εληνκναπσζεηηθφ (ςείξεο, θνξηνί, ζθψξνη), αθφκα θαη σο αληηβαθηεξηδηαθφ θαη 
απνιπκαληηθφ ζηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν. ήκεξα, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 
ζηελ αξσκαηνζεξαπεία θαη ηε ραιαξσηηθή κάιαμε γηα αλαθνχθηζε απφ ην 
άγρνο, ηελ αξσκαηνπνηία, ηελ θνζκεηνινγία θαη ηε ζαπσλνπνηία, θαζψο ην 
αηζέξην έιαην ηεο ζεσξείηαη απφ ηα πην ζεκαληηθά θαη πνιπρξεζηηθά. Δπίζεο, 
απνηειεί κειηζζνηξνθηθφ θπηφ, αιιά θαη θαιισπηζηηθφ, αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη 
επξέσο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ. πρλά, ζπλαληάηαη θαη ζηελ θνπδίλα σο 
κπαραξηθφ ή θαξχθεπκα ζε δπκαξηθά, ζαιάηεο, ζάιηζεο θαη γιπθά. 

Η ζχζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο ιεβάληαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην είδνο, 
θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηελ επνρή θαη ηελ σξηκφηεηα ηνπ θπηνχ. Οη δηάθνξεο 
ρεκηθέο ελψζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ 50 έσο θαη 
350, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξεο ηηο ιηλαινφιε (linalool) θαη ιηλαιπιεζηέξα 
(linalylacetate), κε ζπγθεληξψζεηο 30-43%, θηλεφιε (cineole), επγελφιε 
(eugenol) θαη άιιεο. 



 

 
17 

 
Φραγκίνη 5, 546 24 Θεσσαλονίκη, 2310239376, goldclubskvu@gmail.com,www.goldclub.gr 

Σν θπηφ θαιιηεξγείηαη ζε πςφκεηξν 600-1400 
κέηξσλ, ζε θησρά θαη μεξηθά εδάθε, θαζψο 
είλαη επαίζζεην ζηελ πςειή εδαθηθή πγξαζία. 
Η ζπγθνκηδή γηα παξαγσγή αηζέξηνπ ειαίνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ην άλζνο είλαη ψξηκν 
θαη έρεη αλνίμεη θαηά ην ήκηζπ. ηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη Υαιθηδηθήο, 
απηή ε πεξίνδνο θπκαίλεηαη πεξίπνπ απφ ηα 
κέζα Ινπλίνπ κέρξη ηα κέζα Ινπιίνπ. Σν έιαην 
παξαιακβάλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο 
αηκναπφζηαμεο, θαηά ηελ νπνία απηφ εθιχεηαη 
απφ ηνπο ηζηνχο θαη παξαζχξεηαη απφ ηνπο 
αηκνχο, νη νπνίνη έπεηηα ςχρνληαη, θαη ηειηθά 
δηαρσξίδνληαη ιφγσ ηνπ εηδηθνχ βάξνπο, 
πξνθχπηνληαο δχν θάζεηο (λεξφ θαη αηζέξην 
έιαην). Δίλαη ζεκαληηθφ θαηά ηε ζπγθνκηδή λα 

κελ έρνπλ πξνεγεζεί βξνρέο - νη νπνίεο ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 
ειαίνπ -, θάηη πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνβιεκαηίδεη ηνπο θαιιηεξγεηέο, ιφγσ 
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ βηψλνπκε. Απηφ, βέβαηα, ζα απνηειέζεη ζέκα ζε 
επφκελν ηεχρνο. Οη θπξηφηεξεο ρψξεο παξαγσγήο αηζέξηνπ ειαίνπ είλαη νη: 
Βνπιγαξία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία, Κίλα, Οπθξαλία, Ιζπαλία θαη Μαξφθν. 

Παξφιε ηελ επξεία ρξήζε ηνπο παξαδνζηαθά, ηε ηειεπηαία δεθαπεληαεηία 
άξρηζαλ λα κειεηψληαη ηα νθέιε ηεο πην εληαηηθά θαη ζε επηζηεκνληθφ 
επίπεδν. Πξφζθαηεο έξεπλεο θάλνπλ αλαθνξά γηα ηηο πηζαλέο αληηθαξθηληθέο 
θαη αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ειαίνπ. Αηελίδνληαο ζην κέιινλ, 
πξνζδνθνχκε ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο ιεβάληαο ζηνλ ηαηξηθφ θαη 
θαξκαθεπηηθφ ηνκέα, αιιά θαη ζην γεσξγηθφ, κε ηε ρξήζε ησλ ρεκηθψλ 
ελψζεσλ ηνπ ειαίνπ ηεο ζην κίγκα θπζηθψλ εληνκνθηφλσλ θαη κπθεηνθηφλσλ. 
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10 ΥΡΤΔ ζςμβοςλέρ πος ππέπει να ηηπήζοςμε θεύγονηαρ 

για διακοπέρ 

 

Η ψξα πνπ φινη πεξηκέλακε γηα έλα θαινθαίξη μέγλνηαζην πνπ ζα 
αλαπιεξψζεη ηηο ρακέλεο ζηηγκέο ηεο Covid επνρήο αλνίγεηαη κπξνζηά καο. 

 Αο απνθχγνπκε ηηο δπζάξεζηεο εθπιήμεηο κε κεξηθέο ζπζηάζεηο. 

1. Μη διαλαλείηε όηι θεύγεηε για διακοπέρ.  

Φπζηθά ζα ην γλσξίδνπλ θίινη θαη ίζσο θαη γλσζηνί ζαο αιιά ζίγνπξα δελ 
πξέπεη λα ην μέξνπλ φινη. Απνθεχγνπκε αλαξηήζεηο ζηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο (facebook, instagram). Kξαηάκε ρακειφ πξνθίι, φζν 
ελζνπζηαζκέλνη θαη αλ είκαζηε, έλα άδεην ζπίηη είλαη ζηφρνο ιεζηψλ. Μπνξείηε 
λα κνηξαζηείηε ηηο θσηνγξαθίεο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αλακλήζεηο ζαο απφ ηηο 
δηαθνπέο ζαο, κε ηνπο δηαδηθηπαθνχο ζαο θίινπο, φηαλ επηζηξέςεηε ζην ζπίηη. 

2. Μην αθήνεηε μήνςμα ζηον ηηλεθυνηηή.  

Μπνξεί λα κελ ζέιεηε λα ράζεηε θάπνηεο ζεκαληηθέο θιήζεηο αιιά ην λα 
αθήζεηε θάπνην κήλπκα φηη ιείπεηε γηα δηαθνπέο δελ είλαη θαη πνιχ θαιή ηδέα. 
Μάιηζηα κηα εθηξνπή ζην θηλεηφ ζαο είλαη ε θαιχηεξε ιχζε. 

3. Μην αθήνεηε ηο γπαμμαηοκιβώηιο ζαρ γεμάηο. 

 Έλα γεκάην γξακκαηνθηβψηην θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο δίλεη ηελ 
εληχπσζε φηη ην ζπίηη είλαη άδεην. πλελλνεζείηε κε θάπνην άηνκν 
εκπηζηνζχλεο λα αδεηάδεη ην γξακκαηνθηβψηην ζαο ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα. 

4. Κάνοςμε ηο ζπίηι μαρ να θαίνεηαι ζαν να είμαζηε εκεί.  
Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
ρξνλνδηαθφπηεο γηα ηα θψηα ηνπ ζπηηηνχ καο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα θψηα 
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ηνπ ζπηηηνχ  καο ζα αλάβνπλ θαη ζα ζβήλνπλ θαηά δηαζηήκαηα, 
δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε φηη θάπνηνο βξίζθεηαη εθεί. 

5. Μην ξεσάζεηε να ενημεπώζεηε ηην εηαιπεία θύλαξηρ. 

Φπζηθά είλαη ζπλεηφ λα γλσξίδνπλ ηελ πεξίνδν πνπ ν ρψξνο ζαο ζα 
παξακείλεη άδεηνο. Έηζη ζα μέξνπλ πσο θάζε θίλεζε είλαη πηζαλφο θίλδπλνο. 

6. Μην αμελείηε ηα ζςζηήμαηα αζθαλείαρ ζαρ.  

Φξνληίζηε ψζηε λα θάλεηε κηα δνθηκή ζεκάησλ έλα κήλα πξηλ θχγεηε γηα ηηο 
δηαθνπέο ζαο, αθνχζηε ηελ ζεηξήλα λα ερεί θαη ξσηήζηε ηελ εηαηξεία ιήςεο 
ζεκάησλ εάλ έιαβε ηηο εηδνπνηήζεηο ηνπ ζπλαγεξκνχ. 

7. Μην ξεσνάηε να παπαηηπείηε ηην είζοδο ηος σώπος ζαρ. 

 Μηα θνηλή ηαθηηθή ηνλ ιεζηψλ είλαη λα αθήλνπλ θάπνηα ζεκάδηα ή ζχκβνια 
ζε θάπνην ζεκείν ηεο πξφζνςεο ηνπ ρψξνπ ζαο ψζηε λα ζαο 
ζηνρνπνηήζνπλ.  

 

8. Μελ αθήλεηε κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ή αληηθείκελα αμίαο ζην ζπίηη ζαο. 

9. Απνθχγεηε επίζεο λα αθήλεηε ζθάιεο, έπηπια ή άιια νγθψδε πξάγκαηα 

ζηνλ θήπν ζαο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ επίδνμν δξάζηε ζηελ αλαξξίρεζή 
ηνπ. 

10.ε πεξίπησζε πνπ ελεκεξσζείηε απφ γείηνλεο, θηιηθά ή ζπγγεληθά ζαο 

πξφζσπα φηη παξαηεξνχλ θάηη χπνπην ζηελ νηθία ζαο µε δηζηάζεηε λα 
εηδνπνηήζηε ην «100» ή ην Αζηπλνκηθφ Σµήµα ηεο πεξηνρήο ζαο. 

Δπνκέλσο δψζηε βάζε ζηελ είζνδν αιιά θαη ζε παξάπιεπξεο επηθάλεηεο ηνπ 
ρψξνπ ζαο. Αθαηξέζηε θάζε απηνθφιιεην θαη γξάθεκα πνπ ππάξρεη ζηελ 
είζνδν. 

ΚΑΛΔ ΓΙΑΚΟΠΔ!!! 
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Γξηκχηεξε θαη πην ιακπεξή επαλέξρεηαη ε εηήζηα θιαδηθή έθζεζε 

αξγπξνρξπζνρνΐαο, Kosmima,  απφ 23 έσο 25 Οθησβξίνπ ηνπ 2021 ζην 

Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο.  

ηελ 35ε Γηεζλήο Έθζεζε Κνζκήκαηνο, Ωξνινγίσλ, Πνιχηηκσλ Λίζσλ, 

Μεραλεκάησλ, Δμνπιηζκνχ Kosmima ζπκκεηέρνπλ θαηαζθεπαζηέο, 

εξγαζηήξηα, ζρεδηαζηέο, εηζαγσγείο, αληηπξφζσπνη θαη ρνλδξέκπνξνη 

θνζκεκάησλ, σξνινγίσλ θαη πνιχηηκσλ ιίζσλ, θαζψο θαη εηαηξείεο κε 

αζεκέληα είδε, είδε ζπζθεπαζίαο θαη κεραλήκαηα.  

ηφρνο ηεο Kosmima πέξαλ ηεο ελδπλάκσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ζηε 

ρψξα, είλαη ε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ θνζκήκαηνο ζε λέεο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

 

 

 

 

 

πληαθηηθή Οκάδα                                               

Αηθαηεξίλε Οπδνπλζηεθαλή  Αληηπξφεδξνο ΚΩΘ                                                

Αλαζηαζία ηδεξνπνχινπ   Γελ. Γξακκαηέαο ΚΩΘ                                  

Δπδνμία Γεκνιαΐδνπ            Μέινο Γ 


