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Ποιοι είμαςτε 
Θ Κοινωνικι υνεταιριςτικι Επιχείρθςθ «Σο Ηαγόρι τθσ Αλλθλεγγφθσ» (ΚΟΛΝΕΠ Ηαγόρι) 

ιδρφκθκε το 2015 από τθν πρωτοβουλία 30 Ηαγορίςιων, που αποφαςίςαμε να παρζμβουμε 

με δυναμικό τρόπο ςτθν αντιςτροφι του κλίματοσ τθσ πολλαπλισ κρίςθσ που μαςτίηει τον 

τόπο μασ τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα ςτθν περιοχι μασ, το Ηαγόρι τθσ Θπείρου. 

Πρόκειται για μια ΚΟΛΝΕΠ «υλλογικοφ και παραγωγικοφ ςκοποφ», όπωσ ορίηεται από το 

Νόμο 4019/2011 και τθν Τ.Α. 2.2250/οικ. 4.105-ΦΕΚ-Β-221/2012, θ οποία ζλαβε τθν 

οριςτικι τθσ ζγκριςθ ζνταξθσ ςτο Μθτρϊο Κοινωνικισ Οικονομίασ ςτισ 22 Φεβρουαρίου 

2016. Οι Κοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ είναι ειδικι κατθγορία ςυνεταιριςμϊν 

που αςκοφν, ςφμφωνα με το Νόμο, δραςτθριότθτεσ που επιφζρουν κερδοφορία, δε 

μοιράηουν ωςτόςο τα κζρδθ ςτα μζλθ τουσ αλλά είναι καταςτατικά υποχρεωμζνεσ να τα 

επανεπενδφουν (65%) προκειμζνου να αναπτυχκεί θ απαςχόλθςθ και να τα μοιράηουν 

ςτουσ εργαηομζνουσ τουσ (35%) Με αυτι τθ λογικι, θ πρϊτθ μασ δραςτθριότθτα αφορά 

ςτθ λειτουργία ενόσ καφενείου – παντοπωλείου ςτο Μονοδζνδρι του Ηαγορίου, μζςω του 

οποίου διακινοφνται τοπικά προϊόντα προσ τουσ τουρίςτεσ και κάκε ενδιαφερόμενο, ϊςτε 

να ςτθριχτοφν και να ενιςχυκοφν οι μικροί ντόπιοι παραγωγοί που δεν ζχουν τθ 

δυνατότθτα να διακζςουν διαφορετικά το προϊόν τουσ (μζλι και τα παράγωγά του, γλυκά 

του κουταλιοφ και μαρμελάδεσ, ντόπια ηυμαρικά, αγροτικά προϊόντα όπωσ όςπρια κ.λπ., 

ξυλόγλυπτα και υφαντά κ.ο.κ.).  

 Σα περιςςότερα από τα μζλθ που ςυγκροτιςαμε τθν ΚΟΛΝΕΠ Ηαγόρι 

δραςτθριοποιοφμαςτε ςε εκελοντικι βάςθ και χωρίσ κάποιο οικονομικό όφελοσ, κακϊσ οι 

επαγγελματικζσ μασ αςχολίεσ είναι διαφορετικζσ (κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου, 

εκπαιδευτικοί, δθμόςιοι ι ιδιωτικοί υπάλλθλοι, επιχειρθματίεσ κ.λπ.). Ωςτόςο θ βοφλθςι 

μασ είναι να ςτθρίξουμε τθν ανάπτυξθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτο Ηαγόρι, να ενιςχφςουμε τθν 

τοπικι παραγωγι με ςεβαςμό ςτον καταναλωτι, το περιβάλλον και τθν αειφορία και να 

ςυμβάλουμε ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ τουριςμοφ πζρα από τθν τρζχουςα αντίλθψθ, που κα 

βαςίηεται με άλλα λόγια ςτθν αμοιβαία ωφζλεια τόςο των επιςκεπτϊν όςο και του τοπικοφ 

πλθκυςμοφ. το πλαίςιο αυτό αποφαςίςαμε να ςχεδιάςουμε και να οργανϊςουμε μια 

ςειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα ςτο Ηαγόρι που κα απευκφνονται ςε μακθτζσ 

Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, ϊςτε αφενόσ να εξυπθρετθκεί θ ανάγκθ για μια 

ουςιαςτικι προςζγγιςθ του Ηαγορίου από τθ ςκοπιά ενόσ ευαίςκθτου ςϊματοσ 

επιςκεπτϊν, όπωσ είναι οι μακθτζσ, αφετζρου να ςτθριχτεί θ απαςχόλθςθ άνεργων ι 

υποαπαςχολοφμενων νζων πτυχιοφχων εκπαιδευτικϊν, επιςτθμόνων και επαγγελματιϊν 

που κα μπορζςουν να διοχετεφςουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτουσ νεαροφσ 

επιςκζπτεσ.  

 Σο Ηαγόρι, άλλωςτε, είναι μια ιδιαίτερα ευαίςκθτθ όςο και ςφνκετθ περιοχι, για να 

τθν αντιμετωπίςει κανείσ με τθν τρζχουςα τουριςτικι αντίλθψθ. υγκροτθμζνθ ιςτορικά και 

πολιτιςμικά ιδθ από τθν πρϊιμθ οκωμανικι περίοδο, αφενόσ παρουςιάηει πυρινεσ 

ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ που ςυγκροτοφν ςφνκετουσ και ευαίςκθτουσ βιότοπουσ (π.χ. θ 

χαράδρα του Βίκου, θ κοιλάδα Βάλια Κάλντα κ.λπ.), αφετζρου ςτοιχειοκετεί ζνα μοναδικό 

οικιςτικό και αρχιτεκτονικό ςφμπλεγμα που βρίςκεται ςιμερα υπό ειδικι προςταςία, 

κακϊσ αποτελεί τθν πλζον χαρακτθριςτικι κλθρονομιά ενόσ ορεινοφ τρόπου ηωισ ςτον 

ελλαδικό χϊρο κατά το παρελκόν.  
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 Θ ανάδειξθ όλων αυτϊν ων ςτοιχείων τθσ φυςιογνωμίασ του Ηαγορίου μασ οδιγθςε 

ςτο ςχεδιαςμό των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που ακολουκοφν.  

 

κοποί τθσ ΚΟΙΝΕΠ «Σο Ζαγόρι τθσ Αλλθλεγγφθσ» 
Ωςτόςο, πριν περάςουμε ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα, κα κζλαμε να ποφμε γενικότερα 

δυο λόγια για τουσ ςκοποφσ μασ, ϊςτε να καταδειχκεί θ ευρφτερθ αντίλθψθ που διζπει τθ 

λειτουργία μασ. Ζνα ςθμαντικό κομμάτι των ιδρυτικϊν μασ ςκοπϊν αφορά ςτθν παρζμβαςι 

μασ ςτον πρωτογενι αγροτικό τομζα ςτο Ηαγόρι και τθ ςφνδεςι του με τθν πλζον 

κακιερωμζνθ δραςτθριότθτα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, τον τουριςμό. Σο «Ηαγόρι του 

τουριςμοφ» περιορίηεται για τθ μεγάλθ πλειονότθτα των επιςκεπτϊν ςτο κεντρικό τμιμα 

του και ιδιαίτερα ςε 3-4 χωριά, ενϊ τα υπόλοιπα χωριά  -και κυρίωσ εκείνα του ανατολικοφ 

τμιματοσ- παρουςιάηουν είτε μια υποτυπϊδθ αγροτικι οικονομία είτε βαςίηονταν, μζχρι 

πρόςφατα, ςτθ δαςικι οικονομία. Εδϊ ο βαςικόσ μασ ςκοπόσ είναι θ ανακατεφκυνςθ ενόσ 

ρεφματοσ επιςκεπτϊν προσ το «άλλο» Ηαγόρι (το οποίο διακζτει εξίςου εκπλθκτικζσ 

φυςικζσ ομορφιζσ και ςθμαντικά ιςτορικά και πολιτιςτικά μνθμεία, αλλά βρίςκεται ζξω από 

το βαςικό «τουριςτικό χάρτθ») και ταυτόχρονα θ ενίςχυςθ τθσ υγιοφσ τοπικισ παραγωγισ 

με τθν προϊκθςι τθσ ςτο ιδθ τουριςτικό Ηαγόρι. τθν ζτςι κι αλλιϊσ βραχφβια λειτουργία 

μασ, αυτόσ ο ςκοπόσ ζχει ιδθ ξεκινιςει να επιτελείται. 

 Σαυτόχρονα, ζνα εξίςου μεγάλο κομμάτι των ςκοπϊν μασ αφορά ςτθν ανάδειξθ, 

αξιοποίθςθ αλλά και αποκατάςταςθ τθσ κλθρονομιάσ του υλικοφ πολιτιςμοφ ςτο Ηαγόρι. 

Από τα αρχιτεκτονικά και οικιςτικά ςφνολα των οικιςμϊν μζχρι τθν προςζγγιςθ τθσ ντόπιασ 

προ-βιομθχανικισ τεχνολογίασ (μφλοι, μαντάνια, νεροτριβζσ, νεροπρίονα, αργαλειοί κ.λπ.), 

τθσ τεχνικισ τθσ επεξεργαςίασ τθσ πζτρασ (ξερολικικζσ καταςκευζσ, γεφφρια κ.λπ.) ι τθν 

ενδυματολογικι του κλθρονομιά, το Ηαγόρι μοιάηει με ζνα μεγάλο διαδραςτικό υπαίκριο 

μουςείο, ανοιχτό και φιλόξενο ςε κάκε είδουσ δράςεισ που κα αναδείξουν τθ ςφνκετθ 

ιςτορικι και πολιτιςμικι του φυςιογνωμία και κα τθ ςεβαςτοφν, όπωσ βεβαίωσ και τθν 

ανάγκθ  των υποψιαςμζνων επιςκεπτϊν να τθν αφουγκραςτοφν και να τθν αφομοιϊςουν 

δθμιουργικά. Κι επειδι αυτοφ του είδουσ θ αντίλθψθ για τον πολιτιςτικό τουριςμό ςιμερα 

δεν είναι κυρίαρχθ, αποφαςίςαμε με τθν ίδρυςθ τθσ Κοινωνικισ υνεταιριςτικισ μασ 

Επιχείρθςθσ να παρζμβουμε.  

Σζλοσ, ζνασ τρίτοσ πυλϊνασ των ςκοπϊν τθσ ΚΟΛΝΕΠ «Σο Ηαγόρι τθσ Αλλθλεγγφθσ» 

είναι ακριβϊσ θ επίδειξθ τθσ αλλθλεγγφθσ ςτθν πράξθ. Με τισ δραςτθριότθτεσ και τουσ 

ςκοποφσ μασ επιδιϊκουμε τθ διαμόρφωςθ -και ςτο Ηαγόρι αλλά και ςτθν Ελλάδα 

γενικότερα-  τθν αναςυγκρότθςθ και αναδιαμόρφωςθ του λεγόμενου «τρίτου πυλϊνα» τθσ 

οικονομίασ, αυτό που περιγράφεται ωσ Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία, 

δραςτθριότθτα που ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ μετρά ιδθ αρκετζσ δεκαετίεσ επιτυχοφσ 

παρζμβαςθσ ανάμεςα ςτο κράτοσ και τον ιδιϊτθ. Κατά κάποιον τρόπο, αποςκοποφμε να 

ξαναφζρουμε ςτο προςκινιο πρακτικζσ που, τουλάχιςτον ςτο Ηαγόρι που ανζδειξε 

εκατοντάδεσ ευεργζτεσ κατά το παρελκόν (π.χ. οι αδελφοί Ριηάρθ), ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο 

όχι μόνο ςτθν επιβίωςθ αλλά και ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ όλων των μορφϊν τθσ 

ελλθνικισ κοινωνίασ: το ςυνεργατιςμό, τθ ςυλλογικότθτα και τισ ςυμπράξεισ, απζναντι ςτον 

ατομιςμό και τισ γραφειοκρατικζσ αγκυλϊςεισ που αγνοοφν (μάλλον γιατί δε γνωρίηουν…) 

τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ. 
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τόχοι και περιεχόμενο των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 
Γιατί, όμωσ, με τα ςυγκεκριμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα απευκυνόμαςτε πρωτίςτωσ ςε 

μακθτζσ; Κατά πρϊτο λόγο, κακϊσ ζνα κομμάτι των μελϊν τθσ ΚΟΛΝΕΠ Ηαγόρι είμαςτε 

εκπαιδευτικοί όλων των βακμίδων με ςθμαντικι εμπειρία ςτθ βιωματικι και ερευνθτικι 

διδαςκαλία / μάκθςθ και το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, 

εκτιμοφμε ότι το Ηαγόρι, για όλουσ τουσ λόγουσ που προαναφζρκθκαν, αποτελεί ζνα 

ιδανικό πεδίο για τθν επίτευξθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων που δεν είναι πάντοτε δυνατόν να 

εξυπθρετθκοφν ςτθ ςχολικι αίκουςα: θ βιωματικι μάκθςθ ςτο περιβάλλον (φυςικό και 

ανκρωπογενζσ), θ ςυνεργαςία και θ ομαδικότθτα, θ εξοικείωςθ με τρόπουσ ηωισ που 

φαντάηουν ξεπεραςμζνοι αλλά αποδεικνφονται εξαιρετικά ανκεκτικοί και προςαρμοςτικοί 

ςτισ μζρεσ μασ, θ εφαρμογι εναλλακτικϊν τρόπων «αξιολόγθςθσ» που να ευνοοφν μακθτζσ 

με χαμθλότερεσ επιδόςεισ ςτθ ςυμβατικι εκπαιδευτικι διαδικαςία κ.ο.κ., είναι μερικά από 

τα κίνθτρα που μασ κινθτοποίθςαν. Άλλωςτε όλοι μασ ζχουμε ιδθ εφαρμόςει ανάλογεσ 

πρακτικζσ και μάλιςτα με μακθτζσ (και φοιτθτζσ) μασ ςτο Ηαγόρι, και ζχουμε ιδθ γευκεί 

τθν πολφ κετικι ανταπόκριςθ των εκάςτοτε μακθτϊν μασ.  

 Κατά δεφτερο λόγο, απευκυνόμαςτε ςε μακθτζσ για να ςυνδζςουμε ζνα κομμάτι 

των εκτόσ κεςμικισ εκπαίδευςθσ νζων εκπαιδευτικϊν με ζνα μάχιμο κομμάτι τθσ 

εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτι επιτελείται ςτα ςχολεία τθσ Α/κμιασ και τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Κατά τθν άποψι μασ αυτόσ ο ςυγχρωτιςμόσ μόνο κετικά αποτελζςματα μπορεί να φζρει, 

κακϊσ θ εμπειρία των εν ενεργεία ςυναδζλφων μπορεί να ςυνδυαςτεί με τον ενκουςιαςμό 

και τθ φρεςκάδα των «εν δυνάμει» εκπαιδευτικϊν που ςυνεργάηονται μαηί μασ. Θ τελικι 

ωφζλεια κα ζχει ςε κάκε περίπτωςθ αποδζκτεσ τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ και μάλιςτα ςε 

ζνα ςυνεργατικό και όχι ανταγωνιςτικό πλαίςιο.  

 Σζλοσ, απευκυνόμαςτε ςε μακθτζσ γιατί αποςκοποφμε και ςε κάτι πιο 

μακροπρόκεςμο: οι ςθμερινοί μακθτζσ, που κα γνωρίςουν το Ηαγόρι βιωματικά και 

πολφπλευρα, κα είναι αυριανοί ςυνειδθτοί επιςκζπτεσ όχι μόνο του Ηαγορίου αλλά 

ςυνολικότερα κάκε τόπου. Αυτό ςθμαίνει ότι κα επιχειριςουν  -τουλάχιςτον το ελπίηουμε- 

να βγουν ζξω από τθν τρζχουςα και αγοραία αντίλθψθ για τον τουριςμό, να 

αφουγκραςτοφν τον πολιτιςμό ςε βάκοσ, να αντιλθφκοφν τθ φυςικι ιδιαιτερότθτα και τθ 

ςυνομιλία τθσ με τθν κοινωνία που τθν διαχειρίηεται κ.ο.κ., κι αυτό είναι μια ςθμαντικι 

επζνδυςθ για το μζλλον τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και του πολιτιςμοφ τθσ.  

 Αντιλαμβανόμαςτε ότι τα προγράμματα που ακολουκοφν ςτθ ςυνζχεια δεν 

καλφπτουν όλο το φάςμα που κα κζλαμε να προςφζρουμε. ε μεγάλο βακμό, όμωσ, είναι 

προςαρμοςμζνα ςτισ επιςτθμονικζσ και εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ των νεαρϊν 

εκπαιδευτικϊν και επαγγελματιϊν που ςυνεργάηονται μαηί μασ, ζτςι ϊςτε να πλθροφν όλεσ 

τισ προχποκζςεισ να εκτελεςτοφν με επιτυχία. Οι ςυνεργάτεσ μασ εκπαιδευτικοί 

ςυμμετείχαν ςε ςχετικά ςεμινάρια, τθν επιςτθμονικι και οργανωτικι ευκφνθ των οποίων 

είχαμε ςυνολικά οι εκπαιδευτικοί τθσ ΚΟΛΝΕΠ, και είμαςτε πεπειςμζνοι ότι κα 

ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ. Άλλωςτε, όπωσ εμφαίνεται και από τα βιογραφικά 

τουσ ςθμειϊματα, που παρατίκενται ςτο Παράρτθμα του φυλλαδίου αυτοφ, είναι άρτιοι 

επιςτιμονεσ με εξαιρετικζσ ςπουδζσ και κυρίωσ καλι διάκεςθ για ςυνεργαςία.  

 Να ςθμειϊςουμε, τζλοσ, ότι τα προγράμματα μποροφν να εκτελεςτοφν ςε τρία 

επίπεδα: το πρϊτο αφορά μονοιμερεσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν τθσ Α/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ, με δραςτθριότθτεσ προςαρμοςμζνεσ ςτο εκπαιδευτικό προφίλ και τισ 
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ανάγκεσ παιδιϊν. Σο δεφτερο αφορά μονοιμερεσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν τθσ 

Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, με αναπροςαρμογι των δραςτθριοτιτων ςτο προφίλ και τισ ανάγκεσ 

εφιβων. Σζλοσ, τα προγράμματα μποροφν να εκτελεςτοφν ςε πλιρθ ανάπτυξθ (δφο 

θμζρεσ) για ομάδεσ μακθτϊν Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα 

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, τοπικισ ιςτορίασ, πολιτιςτικϊν κεμάτων, αγωγισ υγείασ 

κ.λπ. με ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ. Επιςθμαίνουμε ακόμθ ότι μπορεί να επιλεγεί και 

ςυνδυαςμόσ προγραμμάτων, εφόςον αυτό είναι εφικτό λόγω τθσ ςυνάφειασ τθσ κεματικισ 

τουσ, ενϊ από τθ μεριά μασ κα ςυνιςτοφςαμε το πρόγραμμα που κα επιλεγεί να ςυνεχιςτεί 

και ςτον οικείο χϊρο των μακθτϊν με ςυγκριτικό τρόπο, εφόςον και πάλι αυτό είναι 

εφικτό.  
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Σα εκπαιδευτικά προγράμματα – περιλιψεισ 

1. Σα γεφφρια του Ζαγορίου: «γζφυρεσ» μεταξφ ανκρϊπου και φφςθσ 

 

Απευκφνεται ςε μακθτζσ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 

κοπόσ: τόχοσ του προγράμματοσ είναι να φζρει ςε επαφι τουσ μακθτζσ με μία από τισ 

πιο χαρακτθριςτικζσ πζτρινεσ καταςκευζσ του Ηαγορίου, τα γεφφρια. Οι μακθτζσ μζςω μιασ 

βιωματικισ προςζγγιςθσ κα ζρκουν ςε επαφι με τα ςθμαντικότερα γεφφρια τθσ περιοχισ, 

κακϊσ και τισ τοποκεςίεσ, τισ τεχνικζσ και τα υλικά καταςκευισ τουσ. Μζςω τθσ 

προςζγγιςθσ αυτισ ευελπιςτοφμε ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ για τθν 

ανάγκθ προςταςίασ όχι μόνο του φυςικοφ, αλλά και του δομθμζνου περιβάλλοντοσ. 

 

Περίλθψθ: Θ λζξθ Ηαγόρι είναι ςλαβικισ προζλευςθσ, από τθν πρόκεςθ Ηa (=πίςω) και το 

ουςιαςτικό gora (=βουνό), ςθμαίνει θ περιοχι πίςω από το βουνό, ςτθν οροςειρά τθσ 

Πίνδου. Μια γεωγραφικι και πολιτιςμικι ενότθτα, με εμφανι οριοκζτθςθ από 

γεωφυςικοφσ λόγουσ: Μζτςοβο ανατολικά, όροσ Μιτςικελίου νότια, Κόνιτςα και κοίτθ 

ποταμοφ Αϊου δυτικά και βόρεια. ε ζνα τζτοιο φυςικό περιβάλλον ζνα από τα βαςικά 

προβλιματα των ανκρϊπων ιταν θ αςφαλισ διζλευςθ πάνω από ποτάμια, ρζματα και 

χείμαρρουσ. 

Μζςα από το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα γίνεται λόγοσ για τθν προαιϊνια 

ανάγκθ του ανκρϊπου για επικοινωνία και μεταφορά αγακϊν, που για να τθν καλφψει 

«προζκτεινε τθ φφςθ» καταςκευάηοντασ τα πζτρινα γεφφρια. Γι’ αυτό και τα βρίςκουμε ωσ 

«λογικζσ» προεκτάςεισ ενόσ μονοπατιοφ, ενόσ λικόςτρωτου δρόμου (καλντερίμι) ι 

αμαξιτοφ, κακϊσ από εκεί διζρχονταν οι κάτοικοι των οικιςμϊν, τα κοπάδια τουσ, τα 

εμπορεφματα, τα καραβάνια που μετανάςτευαν. Χτιςμζνα ςε απόλυτθ αρμονία με το 

φυςικό τοπίο, που υπαγορεφει και τον τρόπο δόμθςισ τουσ από ντόπια πζτρα, ξφλο, χϊμα 

και νερό, αποτελοφν περίτεχνεσ και λιτζσ καταςκευζσ, απόλυτα ενταγμζνεσ ςτο περιβάλλον 

τουσ. 

Θ ςχζςθ του «ταξιδιοφ» με τουσ κατοίκουσ των χωριϊν του Ηαγορίου είναι βακιά 

χαραγμζνθ τουλάχιςτον τουσ τελευταίουσ τζςςερισ αιϊνεσ, με ζξαρςθ του φαινομζνου 

ιδιαίτερα μετά το δεφτερο μιςό του 18ου αιϊνα. Οι λόγοι τθσ αποδθμίασ των κατοίκων 

μποροφν να εντοπιςτοφν ςτο μικρό κλιρο και το άγονο ζδαφοσ που δεν μποροφςε να 

υποςτθρίξει μεγάλουσ πλθκυςμοφσ, αλλά ταυτόχρονα, όπωσ μασ εξιςτοροφν τα δθμοτικά 

τραγοφδια, και ςτθν ίδια τθν κζλθςθ των κατοίκων για περιπζτεια και ταξίδι. Μχνθ των 

Ηαγοριςίων μποροφμε να εντοπίςουμε μεταξφ άλλων ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, Μικρά Αςία, 

ερβία, Ρωςία, Αυςτρία, Ρουμανία, Ελβετία και Αίγυπτο. 

Μερικά από τα επαγγζλματα που ζκαναν ιταν αυτό του φοφρναρθ, του τεχνίτθ, 

του δαςκάλου και του γιατροφ, αλλά και του εμπόρου, του τραπεηίτθ και του διπλωμάτθ. 

Όςοι αςχολικθκαν με τα τελευταία επαγγζλματα απζκτθςαν αξιϊματα και μεγάλεσ 

περιουςίεσ, μζροσ των οποίων αξιοποίθςαν ποικιλοτρόπωσ ςτουσ τόπουσ καταγωγισ τουσ. 

Θ ςθμερινι εικόνα των χωριϊν του Ηαγορίου ευκφνεται κατά ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό 

ςτθν δράςθ των πλοφςιων απόδθμων Ηαγοριςίων, οι οποίοι χτίςανε πολυτελείσ οικίεσ αλλά 

και κτίρια, ςτα οποία ςτεγάςτθκαν ςχολεία και εκκλθςίεσ, ενϊ χρθματοδότθςαν και άλλα 
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δθμόςια ζργα όπωσ γεφφρια, μφλουσ, δρόμουσ και βρφςεσ. Ακόμθ και ςιμερα λειτουργοφν 

κλθροδοτιματα που διαχειρίηονται πόρουσ από τισ περιουςίεσ των πλοφςιων Ηαγοριςίων 

ςυνεχίηοντασ τθν παραγωγι δθμόςιου ζργου. 

Θ αποδθμία όμωσ δεν αφοροφςε μόνο τουσ πλοφςιουσ κάτοικουσ του Ηαγορίου 

αλλά και τουσ εργάτεσ γθσ και τουσ τεχνίτεσ που αποτελοφςαν άλλωςτε και τθν πλειοψθφία 

των κατοίκων. Όςοι δεν χακικαν ςτο δρόμο για τα ξζνα ςυνζχιςαν να απαςχολοφνται ωσ 

εργάτεσ ςτα μζρθ που εγκακίςταντο. Σα ίχνθ αυτϊν των ανκρϊπων είναι πιο δφςκολο να 

εντοπιςτοφν, αν και μποροφμε να τουσ αφουγκραςτοφμε μζςα από τα δθμοτικά τραγοφδια 

που θ κεματολογία τουσ ονόμαςε «τραγοφδια τθσ ξενιτιάσ». Σθν ίδια ςτιγμι που ο ανδρικόσ 

κυρίωσ πλθκυςμόσ ζπαιρνε το δρόμο τθσ ξενιτιάσ, ςτα ίδια τα χωριά του Ηαγορίου 

αναλάμβαναν οι γυναίκεσ το μεγαλφτερο φάςμα τθσ αγροτικισ και γενικά παραγωγικισ 

εργαςίασ. Σαυτόχρονα οι νζεσ ανάγκεσ για δθμόςια και ιδιωτικά ζργα, που 

χρθματοδοτοφνταν από πλοφςιουσ απόδθμουσ Ηαγορίςιουσ, προςζλκυςε κόςμο από 

κοντινζσ ι πιο απομακρυςμζνεσ περιοχζσ που εγκαταςτάκθκαν ςτο Ηαγόρι. Παρόλα αυτά θ 

ςυνεχόμενθ αςτικοποίθςθ που εντάκθκε ιδιαίτερα μετά τθν προςάρτθςθ τθσ περιοχισ ςτο 

ελλθνικό κράτοσ «κατάφερε» να αποδομιςει τον πλθκυςμιακό ιςτό, ερθμϊνοντασ 

ουςιαςτικά τα χωριά. 

Θ καταςκευι των γεφυριϊν ιταν μια πολφπλοκθ τζχνθ τθν οποία κατείχαν 

ανϊνυμοι και αγράμματοι μαςτόροι, οι «γεφυράδεσ» ι «κιοπρουλιδεσ», οι ξακουςτοί 

χτιςτάδεσ τθσ Θπείρου. Οι εντυπωςιακζσ τεχνικζσ γνϊςεισ και το ξακουςτό αυτό επάγγελμα 

κινδυνεφει να περάςει ςτθ λικθ και μασ είναι πια γνωςτό από παλιζσ δοξαςίεσ, κρφλουσ 

και τραγοφδια. Πλθςιάηοντάσ το, κάνουμε μια ενδιαφζρουςα τομι ςτθν ελλθνικι κοινωνία 

των προθγοφμενων αιϊνων και μποροφμε να διδαχκοφμε πλικοσ εμπειριϊν και γνϊςεων. 

 

Δραςτθριότθτεσ: Οι μακθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να περπατιςουν ςτα πιο 

χαρακτθριςτικά γεφφρια του Κεντρικοφ Ηαγορίου μζςω των μονοπατιϊν που ενϊνουν τα 

χωριά Δίλοφο, Κιπουσ, Κουκοφλι, Βίτςα. Παράλλθλα κα πειραματιςτοφν με φωτογραφίεσ, 

ςχζδια και παιχνίδια που κα εξυπθρετιςουν ςτθν μελζτθ και αναπαράςταςθ τθσ 

διαδικαςίασ καταςκευισ τουσ. Κα ζρκουν ςε επαφι με τισ ιςτορίεσ για τουσ ανϊνυμουσ 

καταςκευαςτζσ τουσ, τα εργαλεία και τθ ςυνκθματικι τουσ γλϊςςα, τα δθμοτικά τραγοφδια 

που αναφζρονται ςτα γεφφρια και τουσ καταςκευαςτζσ τουσ, το ηευγάρωμα του ποταμοφ 

με το γεφφρι. Εναλλακτικά κα ακολουκιςουμε μια διαδρομι ςτο άγνωςτο ανατολικό 

Ηαγόρι, με επιςκζψεισ ςτο γεφφρι του Καμπζρ Αγά ςτουσ Μιλιωτάδεσ, ςτο γεφφρι τθσ 

Σςίπιανθσ που βρίςκεται ςτο δρόμο που ςυνδζει τουσ Μιλιωτάδεσ με τθ Δόλιανθ, ςτο μικρό 

γεφφρι του χωριοφ Δόλιανθ, ςτον παλιό μφλο ςτο Σρίςτενο και γυρίηοντασ ςτο κεντρικό 

Ηαγόρι, ςτο γεφφρι κοντά ςτον Καλουτά. 

 

*Για τισ ανάγκεσ πραγματοποίθςθσ του προγράμματοσ είναι απαραίτθτεσ εςωτερικζσ 

μετακινιςεισ ςτα χωρία: Δίλοφο, Κιποι, Κουκοφλι, Βίτςα, Νεγάδεσ ι εναλλακτικά 

Μιλιωτάδεσ, Δόλιανθ, Σρίςτενο και Καλουτά. 

*Σο πρόγραμμα μπορεί να προςαρμοςτεί ςε μονοιμερεσ ι διιμερεσ δραςτθριότθτεσ.  

 

Εκπαιδευτζσ: Βάςω Μωραΐτθ – Διονφςθσ Διακόπουλοσ – Γιάννθσ  
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2. Η πζτρα και ο ρόλοσ τθσ ςτθ διαμόρφωςθ του πολιτιςμοφ του Ζαγορίου 

(ξερολικιζσ – γεφφρια – κατοικίεσ – ςτζρνεσ) 

 

Απευκφνεται ςε μακθτζσ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 

κοπόσ του προγράμματοσ είναι να δϊςει μια πρϊτθ βιωματικι εικόνα για τον τρόπο με 

τον οποίο ζχει γίνει θ δόμθςθ τθσ περιοχισ ςε αρμονία με το φυςικό περιβάλλον. τα 

πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ κα γίνει παρουςίαςθ του φυςικοφ πλοφτου του 

Ηαγορίου και κα εςτιάςουμε ςτα πετρϊδθ εδάφθ ωσ βαςικό ςυςτατικό του τρόπου 

διαμόρφωςθσ των χωριϊν του Ηαγορίου αλλά και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του. 

 

Περίλθψθ: Θ περιοχι του Ηαγορίου κατοικείται από αρχαιοτάτων χρόνων. Λδιαίτερα τθ 

Μεταβυηαντινι και Οκωμανικι περίοδο τα χωριά του Ηαγορίου αναπτφχκθκαν πολιτιςμικά, 

πλθκυςμιακά, αλλά και οικοδομικά. Θ μορφολογία τθσ περιοχισ, με τθν ζντονθ παρουςία 

του πζτρινου ςτοιχείου ςτο υπζδαφοσ τθσ, ιταν φυςικό να ζχει και τον αντίκτυπό τθσ ςτθν 

αρχιτεκτονικι. Θ πζτρα, λοιπόν, είναι κυρίαρχθ ςε όλεσ τισ οικοδομικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Αυτό μποροφμε να το δοφμε ςτα πθγάδια, τα γεφφρια, τισ ςτζρνεσ, τισ βρφςεσ, τα αλϊνια, 

τισ ξερολικιζσ, τουσ μφλουσ, τα κτίρια και τα καλντερίμια. Λδιαίτερθ αναφορά κα γίνει ςε πιο 

ςφνκετεσ καταςκευζσ, όπωσ είναι οι κατοικίεσ και τα γεφφρια, αλλά και ςε πιο απλζσ, αλλά 

εξίςου ςθμαντικζσ καταςκευζσ, που κατά κφριο λόγο είναι ξερολικικζσ. 

Σα γεφφρια αποτελοφν ζνα ςιμα κατατεκζν για τθν περιοχι του Ηαγορίου. 

Καταςκευάηονται κατά κφριο λόγο το 17ο και 18ο αιϊνα και χωρίηονται ςε τρεισ 

κατθγορίεσ: Σα «πρϊτθσ γενιάσ» γεφφρια που κατά κφριο λόγο χρθςιμοποιοφνται για να 

ςυνδζςουν τθν περιοχι του Ηαγορίου με τισ γειτονικζσ περιοχζσ, τα «δεφτερθσ γενιάσ» που 

κυρίωσ χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφνδεςθ μεταξφ των χωριϊν του Ηαγορίου και τα «τρίτθσ 

γενιάσ» που χρθςιμοποιοφνται για τθν ευκολότερθ μετακίνθςθ εντόσ των χωριϊν. τα 

πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ κα δοφμε διάφορα γεφφρια τθσ περιοχισ και κα 

αςχολθκοφμε κατά κφριο λόγο με τον τρόπο καταςκευισ τουσ, τουσ μαςτόρουσ και τα 

μπουλοφκια που τα καταςκεφαηαν. 

Θ τεχνικι τθσ ξερολικιάσ είναι θ λικοδομι χωρίσ ςυνδετικό υλικό. Χρθςιμοποιείται 

ςε διάφορεσ καταςκευζσ. Οι ξερολικικζσ καταςκευζσ διακρίνονται ςε κατθγορίεσ ανάλογα 

με τθ χριςθ (λειτουργίεσ που επιτελοφν), τον τρόπο καταςκευισ (δομικι πλευρά 

καταςκευισ) και τθν όψθ τθσ καταςκευισ τουσ (ποιότθτα υλικοφ, βακμόσ επεξεργαςίασ 

τουσ). Ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ χωρίηονται ςε οικίεσ, καλφβια, ςτάνεσ, τοίχουσ 

διαχωριςτικοφσ, αναλθμματικοφσ, φοφρνουσ, κρινεσ, μονοπάτια ι δρόμουσ, καλντερίμια, 

αλϊνια, μικρά ξωκλιςια κ.λπ. Σα παιδιά κα ζχουν τθν ευκαιρία να αποκτιςουν μια όςο το 

δυνατόν πλθρζςτερθ εικόνα των διαφορετικϊν πζτρινων καταςκευϊν τθσ περιοχισ του 

Ηαγορίου, ξερολικικϊν ι μθ. 

Επιπλζον, θ φπαρξθ νεροφ τα παλαιοτζρα χρόνια πριν τθν υδροδότθςθ των χωρίων 

ιταν ζνα ςθμαντικό  ηιτθμα για τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ αυτισ που ιταν αναγκαςμζνοι 

να μεταφζρουν το απαραίτθτο αγακό για μεγάλεσ αποςτάςεισ για να κάνουν τισ δουλειζσ 

τουσ, για τθν κακαριότθτα τουσ και για το πότιςμα των χωραφιϊν τουσ. υνικωσ  ςε κάκε 

χωριό υπιρχε  μια βρφςθ από τθν όποια προμθκεφονταν το νερό τουσ οι κάτοικοι. Για να 

αποφεφγουν αυτό τθν χρονοβόρα και επίπονθ εργαςία δθμιοφργθςαν τισ γνϊςτεσ ςτζρνεσ 
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μζςω των οποίων γινόταν θ ςυλλογι των βρόχινων νερϊν και μζςω αυτϊν γινόταν πιο 

εφκολα οι εργαςίεσ ςτισ οποίεσ  χρειάηονταν το νερό. Για να είναι χριςιμο το βρόχινο νερό 

είχε αναπτυχτεί ζνα ςφςτθμα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ του,  ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμο 

για χριςθ. Επίςθσ   το νερό δεν είχε μονό τθν προαναφερκείςα χριςθ αλλά οι άνκρωποι 

λόγω τθσ δυναμικισ που είχε το χρθςιμοποιοφςαν και για  τθν επεξεργαςία των προϊόντων 

που παριγαγαν (καλαμπόκι, ςιτάρι, κρικάρι) και μζςω τθσ επεξεργαςίασ αυτϊν να μποροφν 

να παράγουν το απαραίτθτο για αυτοφσ αλεφρι, ζτςι ϊςτε να είναι ικανοί να φτιάξουν το 

ψωμί τουσ. Αυτι τθν δυναμικι (ενζργεια)  που ζχει το νερό μζςω τθσ χριςθσ πζτρινων 

ςυνικωσ νερόμυλων που υπιρχαν ςε διάφορα χωρία (π.χ. καμνζλι, Σρίςτενο) κα 

προςπακιςουμε να τθν κατανοιςουμε . 

 

Δραςτθριότθτεσ: τα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ οι μακθτζσ κα ζχουν τθν 

ευκαιρία να ζρκουν ςε επαφι με διάφορεσ και διαφορετικϊν ειδϊν πζτρινεσ καταςκευζσ. 

Αρχικά κα επιςκεφτοφμε το κτίριο που ςτεγάηεται ο Φορζασ Διαχείριςθσ του Εκνικοφ 

Πάρκου τθσ Βόρειασ Πίνδου, όπου κα ξεναγθκοφμε αποκτϊντασ μια ειςαγωγικι εικόνα του 

χϊρου του Ηαγορίου. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλζον δραςτθριότθτεσ με επιςκζψεισ 

ςε τόπουσ που κα μπορζςουμε να επιςθμάνουμε τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των 

πζτρινων καταςκευϊν, με ζμφαςθ ςτα γεφφρια και τισ ξερολικικζσ καταςκευζσ που ακόμθ 

ςτζκουν όρκια ςτο πζραςμα των αιϊνων. Κινοφμενοι ςτο κεντρικό Ηαγόρι, όπου βρίςκονται 

ςυγκεντρωμζνεσ και οι περιςςότερεσ καταςκευζσ, κα επιςκεφτοφμε το παρατθμζνο εδϊ και 

χρόνια αλϊνι ςτο Δίλοφο (οποτςζλι), το μιςογκρεμιςμζνο νερόμυλο κακϊσ και το γεφφρι 

του Κοντοδιμου ι Λαηαρίδθ ςτουσ Κιπουσ (Μπάγια), τθ ςτζρνα ςτο Καπζςοβο, τθ ςκάλα 

του Βραδζτου και φυςικά ςτο τζλοσ, μια πανοραμικι άποψθ από το φαράγγι του Βίκου από 

τθ κζςθ Μπελόθ, που βρίςκεται κοντά ςτο χωριό Βραδζτο. Εναλλακτικά μποροφμε να 

ακολουκιςουμε τθν πεηοπορικι διαδρομι, γεφφρι Κόκορου – γεφφρι Μίςςιου - ςκάλα 

Βίτςασ – Βίτςα. 

 

*Για τισ ανάγκεσ πραγματοποίθςθσ του προγράμματοσ είναι απαραίτθτεσ εςωτερικζσ 

μετακινιςεισ ςτα χωριά: Δίλοφο, Κιποι, Καπζςοβο και Βραδζτο ι εναλλακτικά Δίλοφο, 

Βίτςα και Μονοδζνδρι. υμπλθρωματικά επίςκεψθ ςτο Σρίςτενο. 

*Σο πρόγραμμα μπορεί να προςαρμοςτεί ςε μονοιμερεσ ι διιμερεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Εκπαιδευτζσ: Βάςω Μωραΐτθ – Διονφςθσ Διακόπουλοσ – Γιάννθσ Παππάσ 

 

 

3.Σο Παγκόςμιο Γεωπάρκο Βίκου-Αϊου 

Απευκφνεται ςε μακθτζσ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 

κοπόσ του προγράμματοσ είναι να φζρει ςε επαφι τουσ μακθτζσ με βαςικζσ γεωλογικζσ 

και γενικά περιβαλλοντικζσ ζννοιεσ, με ζναν άμεςο και βιωματικό τρόπο. Θ απόλαυςθ τθσ 

φφςθσ κα ςυνδυαςτεί με τθν  ανάπτυξθ τθσ  οικολογικισ ςυνείδθςθσ των μακθτϊν και τθν 

κατανόθςθ των προοπτικϊν προςταςίασ και ανάδειξθσ των «ζργων τζχνθσ» που μασ ζχει 

προςφζρει θ φφςθ.  
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Περίλθψθ: Σο Ηαγόρι είναι γνωςτό για τισ φυςικζσ του ομορφιζσ που ςυχνά 

χαρακτθρίηονται ωσ «άγριεσ» ι «παρκζνεσ», με τον φυςικό παράγοντα να κυριαρχεί ζναντι 

του ανκρϊπινου. Ιταν όμωσ πάντα ζτςι το τοπίο; Θ πραγματικότθτα φαίνεται να είναι 

εντελϊσ διαφορετικι μιασ και θ παροφςα εικόνα είναι προϊόν τθσ εγκατάλειψθσ των 

χωριϊν που ςυντελζςτθκε μόλισ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Μιλϊντασ με θλικιωμζνα άτομα 

που ζχουν μνιμθ από τισ δεκαετίεσ του 1950 και 1960 μποροφμε να δομιςουμε μια εικόνα 

του περιβάλλοντοσ ςτθν οποία τα αδιαπζραςτα δάςθ μειϊνονται και παίρνουν τθν κζςθ 

τουσ οι καλλιζργειεσ και τα βοςκοτόπια. Θ ίδια θ ζννοια του δάςουσ και τθσ προςταςίασ του 

φαίνεται να ιταν πολφ διαφορετικι ςε ςχζςθ με τθν ςθμερινι αντίλθψθ λαμβάνοντασ  

ανάλογα είτε λειτουργικό είτε ιερό χαρακτιρα. 

Μία ςθμαντικι ζκταςθ του Εκνικοφ Πάρκου τθσ Βόρειασ Πίνδου, ςτθν οποία 

εντάςςεται και το Ηαγόρι, αναγνωρίςτθκε από τθν UNESCO ωσ περιοχι  Γεωπάρκου 

παγκόςμιου ενδιαφζροντοσ μαηί με άλλεσ 120 περιοχζσ ςε 33 χϊρεσ. Βαςικά ςτοιχεία τθσ 

ςθμαντικισ αυτισ ανάδειξθσ τθσ περιοχισ είναι θ εξαιρετικι γεωποικιλότθτα (πετρϊματα, 

απολικϊματα, τοπία, φυςικζσ διεργαςίεσ, εδαφικζσ μορφζσ και πόροι), ςε ςυνδυαςμό με 

τθν ιπια δράςθ του ανκρϊπου και τισ δομζσ που αναδεικνφουν αυτά τα χαρακτθριςτικά. Θ 

δράςθ μζςα ςτα όρια του Γεωπάρκου δεν μπορεί να είναι άλλθ από τθν προςταςία  και 

ανάδειξθ τθσ γεωπολιτιςμικισ κλθρονομιάσ. 

Θ περιοχι εντάςςεται ςτο ςφςτθμα των ορζων τθσ Βορείου Πίνδου με τισ αμζτρθτεσ 

κορυφζσ, τα πολλά ποτάμια που ςμιλεφουν το τοπίο, τα μικροκλίματα που δθμιουργοφνται 

από τθν ταχεία υψομετρικι αυξομείωςθ ςε μικρό χωρικό διάςτθμα και τθν πλοφςια 

βιοποικιλότθτα. Προϊόντα αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν είναι οι απότομεσ και ςτενζσ 

χαράδρεσ, με χαρακτθριςτικότερθ αυτι του Βίκου, οι αλπικζσ λίμνεσ, τα αδιαπζραςτα 

δάςθ, τα άγρια ηϊα πολλά από τα οποία αποτελοφν είδθ προσ εξαφάνιςθ όπωσ ο λίγκασ 

κ.ά.  

Παράλλθλα ο άνκρωποσ δραςτθριοποιικθκε ςε αυτό το τοπίο με μια διαλεκτικι 

ςχζςθ εκμεταλλευόμενοσ τισ δυνατότθτεσ που του παρείχε θ φφςθ. Ενδεικτικά μποροφμε 

να αναφζρουμε τουσ γνωςτοφσ ςτθν ιατρικι ιςτορία τθσ χϊρασ μασ Βικογιατροφσ που 

ςυνζλλεγαν φαρμακευτικά βότανα από το φαράγγι του Βίκου, τθν κτθνοτροφία 

αιγοπροβάτων ωσ βαςικό ςτοιχείο επιβίωςθσ που μποροφςε να ςυμβιβαςτεί άριςτα με το 

τοπίο, τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ άφκονθσ πζτρασ για τθν δθμιουργία υπζροχων καταςκευϊν 

όπωσ οικίεσ, γεφφρια και βρφςεσ, μζχρι το εξαιρετικό μζλι που παράγει ακόμθ και ςιμερα ο 

τόποσ. 

 

Δραςτθριότθτεσ: Οι μακθτζσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να περπατιςουν ςφντομεσ 

διαδρομζσ μζςα ςε ιηιματα αρχαίων καλαςςϊν που ςυνκζτουν υπζροχεσ μορφζσ και να 

κατανοιςουν τισ πολλζσ λειτουργίεσ τθσ φφςθσ όπωσ τον πετρολογικό κφκλο, τον κφκλο του 

νεροφ, τθν τεκτονικι κίνθςθ και πολλά άλλα. Ενδεικτικζσ περιοχζσ που κα επιςκεφτοφμε 

είναι το πζτρινο δάςοσ ςτο Μονοδζνδρι, το χωριό Βίκοσ με τθν υπζροχθ κζαςθ τθσ 

χαράδρασ, τον ποταμό Βοϊδομάτθ ςτθν Αρίςτθ, τισ Οβίρεσ Ρογκοβοφ ςτο Πάπιγκο και τθν 

επιβλθτικι κάλα Βραδζτου. Ανάλογα με τθν εποχι που κα πραγματοποιθκεί το 

πρόγραμμα κα παρατθριςουμε τθν τοπικι χλωρίδα προςφζροντασ χριςιμεσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν μορφολογία τουσ αλλά και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν χρθςιμότθτά τουσ και 
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τθν ςυλλογι τουσ. Με το τζλοσ του προγράμματοσ κα επιχειρθκεί θ ςφνκεςθ ενόσ 

ανκολογίου κακϊσ και ενόσ φωτογραφικοφ άλμπουμ με τουσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ 

που κα επιςκεφτοφμε. Εναλλακτικά μπορεί να ακολουκθκεί πρόγραμμα ςτο Βορειοδυτικό 

Ηαγόρι με επιςκζψεισ ςτο Βοϊδομάτθ, ςτο μονοπάτι και τθ γζφυρα που ςυνδζει το μικρό με 

το μεγάλο Πάπιγκο, τισ οβίρεσ του Ρογκοβοφ, το γεφφρι τθσ Κλειδωνιάσ κακϊσ και αυτό τθσ 

Κόνιτςασ που δίνει εντυπωςιακι κζα προσ το εςωτερικό τθσ χαράδρασ του Αϊου και τισ 

απόκρθμνεσ ορκοπλαγιζσ τθσ Σφμφθσ, ςθμαντικό κομμάτι του Γεωπάρκου. 

 

*Για τισ ανάγκεσ πραγματοποίθςθσ του προγράμματοσ είναι απαραίτθτεσ εςωτερικζσ 

μετακινιςεισ ςτα χωριά: Βίκοσ, Αρίςτθ, Πάπιγκο, Μονοδζνδρι και Βραδζτο ι εναλλακτικά 

Αρίςτθ, Πάπιγκο, Κλειδωνιά και Κόνιτςα. 

*Σο πρόγραμμα μπορεί να προςαρμοςτεί ςε μονοιμερεσ ι διιμερεσ δραςτθριότθτεσ 

 

Εκπαιδευτζσ: Βάςω Μωραΐτθ – Διονφςθσ Διακόπουλοσ – Γιάννθσ Παππάσ 

 

4.Μνθμεία του παρελκόντοσ και κακθμερινι ηωι ς’ ζνα τυπικό Ζαγοροχϊρι: θ 

περίπτωςθ του Καπεςόβου. 

 

Απευκφνεται ςε μακθτζσ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 

κοπόσ του προγράμματοσ είναι να μάκει ςτουσ μακθτζσ των ςχολείων τι είναι τα 

Ηαγοροχϊρια, τθν ιςτορία τουσ, το πϊσ ηοφςαν τθν παλιά εποχι και τθν ιςτορικι 

κλθρονομιά που μασ άφθςαν. 

 

Περίλθψθ:  Θ ιςτορία τθσ περιοχισ του Ηαγορίου ξεκινά από τθν Προϊςτορικι περίοδο 

ςφμφωνα με τισ αναςκαφζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτθν περιοχι Κλειδί. Δυςτυχϊσ 

όμωσ οι πλθροφορίεσ για τθν ιςτορία του τόπου είναι περιοριςμζνεσ. Οι πρϊτοι κάτοικοι 

τθσ περιοχισ ιταν πριν από τον 4ο αι. πχ οι Συμφαίοι, οι Παρωραίοι, οι Σάλαρεσ και  οι 

Μολοςςοί. Κατά τθ Βυηαντινι περίοδο το Ηαγόρι δζχτθκε εγκαταςτάςεισ λάβων, όπωσ 

μαρτυροφν διάφορα τοπωνφμια (π.χ. Καπζςοβο, Σςεπζλοβο, Ηαγόρι, Βίκοσ και άλλα. 

Οι ιςτορικζσ αναφορζσ για τθν περιοχι ανικουν κυρίωσ ςτθν περίοδο μετά το 1430 

μ.Χ, όταν οι Οκωμανοί κατακτοφν τθν περιοχι των Λωαννίνων. Οι Ηαγορίςιοι απολάμβαναν 

πολλά προνόμια που οφείλονταν κυρίωσ ςτθν επιρροι των πλοφςιων κατοίκων τθσ 

περιοχισ. Τπό τθν θγεμονία του Αλι Παςά (1788-1822) το Ηαγόρι είχε μόνο δυο προεςτοφσ: 

τον Λωαννοφτςο Καραμεςίνθ και τον γιο του Αλζξθ Νοφτςο από το Καπζςοβο. Ο 

Λωαννοφτςοσ Καραμεςίνθσ ιταν και ο δωρθτισ τθσ εκκλθςίασ του Καπεςόβου (Άγιοσ 

Νικόλαοσ), τθν οποίοι αγιογράφθςαν οι Βογάδεσ, Καπεςοβίτεσ αγιογράφοι που 

αγιογράφθςαν πολλοφσ ναοφσ ςτο Ηαγόρι και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ (θ λεγόμενθ 

«Καπεςοβίτικθ χολι»). Από το 1780 λειτουργοφν τα ελλθνικά ςχολεία ςε χωριά του 

Ηαγορίου, όπου φοίτθςαν φωτιςμζνοι άνκρωποι. 

  Μετά το 1830 ιδρφονται περιςςότερεσ βιβλιοκικεσ αλλά και Παρκεναγωγεία. Οι 

αδελφοί Παςχάλθ από το Καπζςοβο ιδρφουν το 1861 ςτο Καπζςοβο τθ Μεγάλθ χολι, που 

προορίηονταν να είναι το Πανεπιςτιμιο τθσ περιοχισ του Ηαγορίου, τθν οποία οι αδερφοί 
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Παςχάλθ προίκιςαν και με μια πολφ πλοφςια βιβλιοκικθ. τισ ςυλλογζσ τθσ 

περιλαμβάνεται και ζνα από τα 13 ςωηόμενα αντίγραφα τθσ Χάρτασ του Ριγα Φεραίου.    

Θ μεγάλθ πνευματικι άνκθςθ του Ηαγορίου του 18ου και 19ου αιϊνα οφείλεται ςτουσ 

κατοίκουσ τθσ περιοχισ που ταξιδεφουν και ςτζλνουν ςτισ βιβλιοκικεσ του τόπου τουσ 

βιβλία που τυπϊνονται ςτα μεγάλα ευρωπαϊκά τυπογραφεία. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα οι 

βιβλιοκικεσ του Ηαγορίου να ζχουν ςπάνιεσ εκδόςεισ από όλον τον κόςμο. Οι ξενιτεμζνοι 

δεν ζςτελναν χριματα ςτισ οικογζνειζσ τουσ από  τθν ξενιτιά, αλλά τα ζφερναν μαηί τουσ 

όταν γφριηαν πίςω ι άφθναν κλθροδοτιματα. Γυρίηοντασ κάποια ςτιγμι ςτα χωριά τουσ οι 

πλοφςιοι πια ξενιτεμζνοι, μεγάλωναν τα ςπίτια τουσ ι ζχτιηαν καινοφργια αρχοντικά 

ςφμφωνα με τα πρότυπα των αςτικϊν ςπιτιϊν τθσ Ευρϊπθσ. Μετά το 1868 τα προνόμια 

αυτά καταργοφνται και το Ηαγόρι υποφζρει από λθςτρικζσ επιδρομζσ. 

Σο 1913 τα Ηαγοροχϊρια απελευκερϊνονται και ενϊνονται με τθν υπόλοιπθ 

Ελλάδα. Σο 1940 οι κάτοικοι του Ηαγορίου μάχονται γενναία ςτον αγϊνα του ζκνουσ. 

Μάλιςτα όλα τα χωριά του Ανατολικοφ Ηαγορίου και μερικά του Κεντρικοφ κάθκαν από 

τουσ Γερμανοφσ (1943). Με τθν ξζνθ κατοχι και τον εμφφλιο πόλεμο 1946-1949, 

ολοκλθρϊνεται θ οικονομικι τουσ καταςτροφι. Θ ηωι των κατοίκων των Ηαγοροχωρίων 

είναι δφςκολθ κακϊσ οι πεδινζσ εκτάςεισ είναι λίγεσ, όχι ιςοδφναμα κατανεμθμζνεσ. Πθγζσ 

για νερό είναι ςπάνιεσ ιδιαίτερα ςτο κεντρικό Ηαγόρι γι’ αυτό οι κάτοικοι ζφτιαχναν 

«ςτζρνεσ» (χϊροσ αποκικευςθσ βρόχινου νεροφ και χιονιοφ). Θ ορεινι φφςθ του εδάφουσ 

και θ μικρι εναςχόλθςθ των κατοίκων με τισ καλλιζργειεσ και τθν κτθνοτροφία οδθγεί τουσ 

κατοίκουσ τθσ περιοχισ ςτο να φεφγουν για ςπουδζσ, εργαςία  και να αςχολοφνται με τα 

«γράμματα» τισ επιςτιμεσ και το εμπόριο, γι’ αυτό ακόμθ και ςιμερα ζχουμε πολλοφσ 

καταξιωμζνουσ Ηαγορίςιουσ . 

 

Δραςτθριότθτεσ: Επίςκεψθ ςτθν Παςχάλειο χολι ςτο Καπζςοβο 

Επίςκεψθ ςτθν εκκλθςία του Αγίου Νικολάου ςτο Καπζςοβο. 

Επίςκεψθ ςτο Λαηαρίδειο ίδρυμα  ςτο Κουκοφλι 

Περίπατοσ ςτθ ςκάλα του Βραδζτου και ςτθν περιοχι Μπελόθ. 

Επίδειξθ φωτογραφικοφ υλικοφ ςτουσ μακθτζσ και τουσ κακθγθτζσ και ερωτιςεισ υπό 

τφπου παιχνιδιοφ ςτουσ μακθτζσ. Δθλαδι να μοιραςτοφν φωτογραφίεσ ςτουσ μακθτζσ και 

να βρουν τι εικονίηει κάκε φωτογραφία-ποιο πρόςωπο ι ποιο τοπίο- και όποιοσ βρει τα 

περιςςότερα να κερδίςει ζνα μικρό ζπακλο.   

 

Εκπαιδευτζσ: Γιϊργοσ Σηοφφθσ – Σερψιχόρθ Σηοφφθ  

 

5. Πεηοπορικι διαδρομι περιπζτειασ 

 

Απευκφνεται ςε μακθτζσ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 

κοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να δϊςει τθν δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ Δθμοτικϊν, 

Γυμναςίων και Λυκείων να ζλκουν ςε επαφι με τθ φφςθ και τισ όμορφεσ διαδρομζσ τθσ 

περιοχισ του Ηαγορίου, να βιϊςουν μοναδικζσ εμπειρίεσ ςε μια προςπάκεια προςζγγιςθσ 

μιασ άλλθσ εποχισ, να τουσ ενκαρρφνει να δοκιμάςουν, να προςπακιςουν, να χαροφν τθ 



 

14 

 

ςυμμετοχι, να εξερευνιςουν και να δοκιμάςουν τισ αντοχζσ και τισ δυνάμεισ τουσ, ςε μια 

πεηοπορικι διαδρομι περιπζτειασ. 

 

Περίλθψθ - δραςτθριότθτεσ: Θ πεηοπορικι διαδρομι περιπζτειασ είναι μια ςφνκεςθ θ 

οποία αποτελείται από το δρομικό τμιμα και από δοκιμαςίεσ δφναμθσ, δεξιότθτασ, 

ιςορροπίασ κακϊσ και οικειότθτασ με τθν φφςθ 

Δρομικό τμιμα 

Σο δρομικό τμιμα αποτελείται κυρίωσ από καταγεγραμμζνα και ςθματοδοτθμζνα 

μονοπάτια  

Δοκιμαςίεσ 

Οι δοκιμαςίεσ αποτελοφνται από:  

Α) μεταφορά φορτίου 10 κιλϊν για 100μ. ε ςυγκεκριμζνο ςθμείο τθσ διαδρομισ κα 

υπάρχουν τςουβάλια με άμμο ςε αρικμό ίςο με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων. Ο κάκε 

μακθτισ κα μεταφζρει ςτθν πλάτθ του αυτό το φορτίο και για απόςταςθ 100μ.πάνω ςτθν 

διαδρομι. τθ ςυνζχεια κα αφινει το φορτίο και κα ςυνεχίηει.  

Β) κίνθςθ πάνω ςε κακοριςμζνο κορμό δζντρου μικουσ περίπου 4μ. Οι μακθτζσ κα 

περάςουν πάνω από κορμό δζντρου μικουσ περίπου 4μ., ο οποίοσ κα βρίςκεται ςε 

κακοριςμζνο ςθμείο τθσ διαδρομισ. Ο κορμόσ δεν κα απζχει περιςςότερο από 50εκ., από 

το ζδαφοσ.  

Γ) πζραςμα ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο μζςα από χείμαρρο. Οι μακθτζσ κα διαςχίςουν 

χείμαρρο με λίγο νερό μζςα από ςυγκεκριμζνα ςθμεία και κα προςπακιςουν να μθν 

βραχοφν.  

Δ) λίκινεσ καταςκευζσ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα τοποκετιςουν μια ςειρά από προκακοριςμζνο 

αρικμό πετρϊν, ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο τθσ διαδρομισ, τθν μία πάνω ςτθν άλλθ με τον 

τρόπο που κα τουσ υποδειχκεί.   

 

Εκπαιδευτζσ: Βάςω Μωραΐτθ – Διονφςθσ Διακόπουλοσ – Γιάννθσ Παππάσ 

 

6. Βιωματικι μελιςςοκομία ςτο Ζαγόρι 
 
Απευκφνεται ςε μακθτζσ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 
κοποί – ςτόχοι: γνωριμία με τθ μζλιςςα και τα προϊόντα τθσ, θ προςφορά τθσ μζλιςςασ 
ςτθ φφςθ, θ ςχζςθ των Ηαγοριςίων με τθ μζλιςςα κ.λ.π. 
 

Περίλθψθ – δραςτθριότθτεσ: Σο πρόγραμμα ‘’μελιςςοκομία ςτο Ηαγόρι’’ κα ζχει δφο 

ςτάδια. 

Α.  κεωρθτικι ςυηιτθςθ ςτθν αίκουςα με άξονεσ όπωσ: 

- Θ κοινωνία των μελιςςϊν -  Ο εξοπλιςμόσ του μελιςςοκόμου - Εποχιακοί μελιςςοκομικοί 

χειριςμοί - Γνωριμία με τα προϊόντα τθσ μζλιςςασ κ.λπ. 

Β. Πρακτικι / βιωματικι άςκθςθ ςτο Εργαςτιριο – μελιςςοκομείο με άξονεσ όπωσ: 
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- Εξοπλιςμόσ του εργαςτθρίου - Γραμμι παραγωγισ των προϊόντων - Παραςκευι ενόσ 

ςφνκετου προϊόντοσ (παςτζλι με μζλι, κεραλοιφι κ.α.) - Αςφαλισ επίςκεψθ ςτο 

μελιςςοκομείο κ.λπ. 

* Για τισ ανάγκεσ πραγματοποίθςθσ του προγράμματοσ είναι απαραίτθτθ θ μετάβαςθ ςτο 

χωριό Σςεπζλοβο, όπου και οι εγκαταςτάςεισ του μελιςςοκομείου (βλ. αναλυτικά ςτο 

http://beehouse.gr ). 

* Σο πρόγραμμα μπορεί να προςαρμοςτεί ςε μονοιμερεσ ι διιμερεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Εκπαιδευτζσ: Μωυςισ ανοηίδθσ  

 

7. Βιωματικι μάκθςθ τθσ υφαντικισ 

 

Απευκφνεται ςε μακθτζσ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 

κοποί – ςτόχοι: γνωριμία με τθν υφαντικι αλλά και τθ ςυνολικότερθ διαδικαςία που 

ςχετίηεται με το φφαςμα (κτθνοτροφία – πρϊτεσ φλεσ – είδθ υφαντϊν – βιωματικι άςκθςθ 

ςτον αργαλειό κ.λ.π.) 

 

Περίλθψθ – δραςτθριότθτεσ: Σο πρόγραμμα ‘βιωματικι μάκθςθ τθσ υφαντικισ’’ κα ζχει 

δφο ςτάδια. 

Α.  κεωρθτικι ςυηιτθςθ ςτθν αίκουςα με άξονεσ όπωσ: 

- πρϊτεσ φλεσ τθσ υφαντικισ -  Ο εξοπλιςμόσ ενόσ υφαντουργείου – Θ υφαντικι τζχνθ ςτο 

Ηαγόρι  κ.λπ. 

Β. Πρακτικι / βιωματικι άςκθςθ με άξονεσ όπωσ: 

- τα ςτάδια επεξεργαςίασ του μαλλιοφ: λανάριςμα, γνζςιμο με τθ ρόκα και το ροδάνι, 

φυτικζσ βαφζσ με φυτά από τθ γφρω φφςθ. το ςεμινάριο οι μακθτζσ κα μποροφν να 

φτιάξουν τισ δικζσ τουσ δθμιουργίεσ. 

 

* Για τισ ανάγκεσ πραγματοποίθςθσ του προγράμματοσ είναι απαραίτθτθ θ μετάβαςθ ςτο 

χωριό Ελαφότοποσ, όπου και οι εγκαταςτάςεισ του ξενϊνα Ρόκκα (βλ. αναλυτικά ςτο 

http://rokkazagori.gr  ). 

* Σο πρόγραμμα μπορεί να προςαρμοςτεί ςε μονοιμερεσ ι διιμερεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Εκπαιδευτζσ: Λζνα Γεροκανάςθ  

 
 

 

 

 

 

http://beehouse.gr/
http://rokkazagori.gr/
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Παράρτθμα 

Η φιλοξενία των μακθτϊν 

Οι μακθτζσ και οι ςυνοδοί δάςκαλοι / κακθγθτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςτα εκπαιδευτικά 

προγράμματα κα φιλοξενθκοφν ςε παραδοςιακοφσ ξενϊνεσ των χωριϊν του Ηαγορίου, 

εφόςον επιλζξουν τθν τριιμερθ διάρκεια (Παραςκευι – Κυριακι). Θ φιλοξενία 

περιλαμβάνει δφο διανυκτερεφςεισ (Παραςκευι και άββατο) ςε τρίκλινα / τετράκλινα 

δωμάτια δφο  -ςυνεργαηόμενων με τθν ΚΟΛΝΕΠ- ξενϊνων του ίδιου χωριοφ, εφόςον ο 

αρικμόσ των μακθτϊν είναι μεγαλφτεροσ των 20 – 25. τθν περίπτωςθ αυτι, μαηί με τουσ 

ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ κα διανυκτερεφςουν ςτουσ ξενϊνεσ και οι ςυνεργαηόμενοι 

εκπαιδευτζσ τθσ ΚΟΛΝΕΠ για λόγουσ αςφαλείασ. Οι δφο διανυκτερεφςεισ ςτουσ ξενϊνεσ 

περιλαμβάνουν πρωινό. Θ ςίτιςθ των μακθτϊν κα γίνει ςε -ςυνεργαηόμενα με τθν ΚΟΛΝΕΠ 

εςτιατόρια / ταβζρνεσ- και κα περιλαμβάνει ςυνολικά πζντε γεφματα (Παραςκευι 2, 

άββατο 2, Κυριακι 1). Σο ςυνολικό κόςτοσ ανά μακθτι ανζρχεται ςε 100-120 ευρϊ 

(ανάλογα με τον αρικμό των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν). 

Οι μονοιμερεσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ περιλαμβάνουν 1 γεφμα ςε -ςυνεργαηόμενα με 

τθν ΚΟΛΝΕΠ εςτιατόρια / ταβζρνεσ- και το ςυνολικό τουσ κόςτοσ ανζρχεται ςε 20 ευρϊ ανά 

μακθτι.  

 

Βιογραφικά ςτοιχεία των ςυντελεςτϊν 

Α) Σο εκπαιδευτικό δυναμικό τθσ ΚΟΙΝΕΠ «Σο Ζαγόρι τθσ Αλλθλεγγφθσ» 

 Γεροκανάςθ Λζνα, υφάντρια 

 Δαλκαβοφκθσ Βαςίλθσ, Κοινωνικόσ Ανκρωπολόγοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 

Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Κράκθσ 

 Δροφγιασ Χρόνθσ, ακλίατροσ – ορκοπεδικόσ  

 Κυριακάκου Γεωργία, Χθμικόσ, τ. Επίκουρθ Κακθγιτρια Πανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

 Λαδιά Σηζνθ,  Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ (νθπιαγωγόσ, MPhil 

Πανεπιςτθμίου Λωαννίνων) 

 Ντάφθσ Βαςίλθσ, Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ (δάςκαλοσ) 

 Παπαμαρκάκθ Κωμαΐσ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Βιολογικισ Χθμείασ, 

Πανεπιςτθμίο Λωαννίνων 

 Παπιγκιϊτθσ Βαγγζλθσ, Λςτορικόσ (MPhil Πανεπιςτθμίου Λωαννίνων) 

 ανοηίδθσ Μωυςισ, Μελιςςοκόμοσ – τεχνολόγοσ γεωπόνοσ, κάτοχοσ πτυχίου τθσ 

Α..ΠΑΛ.Σ.Ε. 
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Β) Οι ςυνεργαηόμενοι εκπαιδευτζσ 

 Διακόπουλοσ Διονφςθσ, πτυχιοφχοσ ΣΕΛ Θπείρου, Σμιμα Ανκοκομίασ και 

Αρχιτεκτονικισ Σοπίου, ςυνοδόσ ξερολικικϊν διαδρομϊν 

 Μωρίτθ Βάςω, Αρχιτζκτονασ 

 Παππάσ Λωάννθσ, Φυςικόσ, φοιτθτισ Σμιματοσ ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ 

Πανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

 Σηοφφθ Σερψιχόρθ, Φιλόλογοσ – Λςτορικόσ 

 Σηοφφθσ Γιϊργοσ, Γυμναςτισ 

 

τοιχεία επικοινωνίασ  

 Κοινωνικι υνεταιριςτικι Επιχείρθςθ «Σο Ηαγόρι τθσ Αλλθλεγγφθσ» 

Γεωργία Κυριακάκου 

44018 Νεγάδεσ Ηαγορίου, τθλ. 6981442405    e-mail: gkyriaka@yahoo.com  και 

Άγισ Καραβαςίλθσ 

44007 Μονοδζνδρι Ηαγορίου, τθλ. 2653071177, e-mail: zagorikoinsep2@gmail.com  

 Πρόεδροσ τθσ ΚΟΛΝΕΠ: 

Άγισ Καραβαςίλθσ, τθλ. 6947320193, e-mail: mparoyska@gmail.com 

 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων – ςυντονιςτισ: 

Βαςίλθσ Δαλκαβοφκθσ, τθλ. 6947175611, e-mail: vdalkavo@he.duth.gr 

 Οργανωτικοί υπεφκυνοι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων: 

Βαςίλθσ Ντάφθσ, τθλ. 6977399117, e-mail: bntafis@gmail.com και 

Σηζνθ Λαδιά, τθλ. 6942051015, e-mail: pladia@cc.uoi.gr 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gkyriaka@yahoo.com
mailto:zagorikoinsep2@gmail.com
mailto:mparoyska@gmail.com
mailto:vdalkavo@he.duth.gr
mailto:bntafis@gmail.com
mailto:pladia@cc.uoi.gr
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