
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                       

ΚΠΕ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 

 
                                                                                   Σχέδιο Κων/νου Σαμαρά 

 
 

 
«Τα παλιά τα σπίτια τα κλεισμένα 
Πάντα κρύβουν κάτι και για μένα 

              Πράγματα γνωστά 
Πράγματα πιστά 

              Πράγματα ζεστά και αγαπημένα» 
 
 

Σάββατο 7/12/2019 ώρα 20:00 Πνευματικό Κέντρο 
 

 

 

 

 

 

 
 
                

                    
 

 
 
 

«Οι άνθρωποι που έβαλαν την πρώτη πέτρα για να 
χτιστώ εγώ, 
το μικρό ελάχιστο πεπρωμένο. 
Αυτοί που ανέγραψαν τη χρονολογία κτίσεώς μου. 
Αυτοί που έσφαξαν τον πετεινό και στερέωσαν  
με νομίσματα το θεμέλιό μου λίθο. 
Οι κτήτορες και οι νεότεροι νοικοκυραίοι μου. 
Η ιστορία τους μαζί και η ιστορία μου. 
Νομίζετε πως τα σπίτια δεν έχουμε ψυχή;  
Και ψυχή έχουμε και φωνή και μνήμες. » 
    



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 

Το σχολικό πολιτιστικό πρόγραμμα «Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ» που υλοποιήθηκε 

κατά το Σχολ. Έτος 2018-2019  

 

Βασική, πρωταρχική και δυναμική έκφραση της λαϊκής 

αρχιτεκτονικής είναι η κατοικία, το σπίτι, το οποίο 

στάθηκε πάντοτε για τον άνθρωπο χώρος 

προστατευτικός για τον ίδιο και το βιός του, αλλά και 

χώρος που συνδέεται αναπόσπαστα με κάθε στιγμή της 

ζωής του. 

Το παραδοσιακό σπίτι συναντάται με πολλές μορφές 

ανάλογα με την περιοχή, το φυσικό περιβάλλον, τις 

κλιματολογικές συνθήκες τη μορφή του εδάφους, τα 

διαθέσιμα υλικά, τη διάρθρωση της εσωτερικής 

κοινωνικής ζωής, τις ασχολίες των κατοίκων και την 

κοινωνικοοικονομική θέση των ανθρώπων.  

 
 

 
 
Θερμές ευχαριστίες 

                Στον συνάδελφο και αντιδήμαρχο Κώστα Κουρτέλη, 
Στο Δημήτρη Αγγέλη 
Στους φιλόξενους Βελβεντινούς που άνοιξαν την πόρτα 
των σπιτιών τους στα παιδιά μας – κιβωτοί τοπικής 
ιστορίας, οικογενειακών αφηγήσεων και σημεία 
διασταύρωσης οικογενειακών δέντρων. 

 

 
Θερμές  
Στους  

 

 

Εισηγητές 
Γιώργος Παπαδόπουλος  
Κώστας Αγοράτσιος 
Κων/νος Σαμαράς 
 
Παρουσιάζουν οι μαθητές και μαθήτριες της Γ ΄τάξης 
Αγγέλη Ελευθερία 

Αχίλλα Αναστασία 

Βαρβούτη Ιωάννα 

Γκουλιώτη Μαρία Χριστίνα 

Γραικού Ελένη 

Καζάκη Μαίρη 

Καλέας Ζήνων 

Κάντζιου Ελίνα 

Καραβαγγέλα Άννα 

Καραβαγγέλας Περικλής 

Καραλής Ζήνων 

Καραχίτου Αφροδίτη 

Κάσα Αλμπίν 

Καστανάρας Πέτρος 

Κατσαντώνη Κυριακή 

Κιόσε Κλέιντι 

Κοτζάι Αντώνιος 

Κοτζάι Ελένη 

Λιμελλάρι Γκλόρια 

Μαλούτας Μανώλης 

 

Καθηγητές υπεύθυνοι του προγράμματος  

Βλάχου Βαίτσα ΠΕ80 

Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06 

Χατζημανώλης Εμμανουήλ ΠΕ79.01  

 



 


