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Φωτογραφική κάλυψη : Μαθητές/τριες της Λέσχης Φωτογραφίας



Ο ‘Ομιλος Ιστορίας του σχολείου μας επισκέφθηκε την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών για να  παρακολουθήσει τις εργασίες του 

2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου : 

«Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση - Το αποτύπωμα του 1821 στον τόπο μου»,
υπό την αιγίδα του Οργανισμού «Ελλάδα 2021» και του ΥΠΑΙΘ, το οποίο διοργανώθηκε 

στις 5, 6 και 7 Μαΐου στους Δελφούς. 

Στο συνέδριο  εκπροσωπήθηκαν όλες οι εκπαιδευτικές  περιφέρειες της Ελλάδας με 
επιλεγμένες εργασίες-projects που εκπονήθηκαν από μαθητές και μαθήτριες και τους/τις 

εκπαιδευτικούς τους, ενώ τις επί μέρους συνεδρίες παρακολούθησαν δια ζώσης 400 περίπου 
μαθητές/τριες, που είχαν προσκληθεί στον χώρο του συνεδρίου.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η σύνδεση της τοπικής ιστορίας με την εκπαίδευση, ώστε οι 
μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους μέσα από την παρατήρηση 

και την έρευνα και το σχολείο να συνδεθεί με την κοινωνία. 

Παρουσιάστηκαν  εισηγήσεις με πρωτότυπη μεθοδολογία με την οποία οι μαθητές 
προσέγγισαν τους χώρους πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, ιστορικής, θρησκευτικής, 

τεχνολογικής κληρονομιάς, μαθαίνοντας να κατανοούν, να εκτιμούν, να «διαβάζουν» το 
ιστορικό φορτίο και τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας πάνω σε αυτούς. (από το Δελτίο Τύπου της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας)





Η συνεδρία που παρακολουθήσαμε ήταν της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου. 
Οι μαθητές παρακολούθησαν με προσοχή και ενδιαφέρον τις εργασίες των σχολείων και περιηγήθηκαν στην 
έκθεση με τις  αναρτημένες εργασίες για το 1821. 

6η Συνεδρία 12:00 – 14:00
Αίθουσα Διόνυσος
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου

• 1. “Τα οθωμανικά μνημεία στην πόλη των Ιωαννίνων ως locus classicus ανάδυσης της Ετερότητας και συνάντησης
με τον Εαυτό”, Αζέλη Ερ., Κυριακού Φ., Μπότσαρη Λ. Πρότυπο ΓΕΛ Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

• 2. “Οι δρόμοι της ιστορίας μας”, Ελένη Μάγκα, Σεβαστή Μαλάμου, Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων.
• 3. “Προσεγγίζοντας την Επανάσταση του 1821 μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου Ελληνικής Ιστορίας Παύλου

Βρέλλη”, Ευαγγελία Ζαραβέλα, ΕΠΑΛ Καναλακίου.
• 4. “Αναζητώντας το ’21 στην πόλη μου !” (κυνήγι θησαυρού και… Ιστορίας), Πουλίζος Χριστόφορος, Διασχολικό

Ιωαννίνων.
• 5. “Ρήγας και Πύρρος: Η Ήπειρος ως εθνεγερτικό σύμβολο”, Βασιλική Λιάρου, Δωδωναία Εκπαιδευτήρια
• Κεντρική εισήγηση: “Η προσφορά και η συμμετοχή της Ηπείρου στο αγώνα για την ανεξαρτησία”, Μαρία Γιαννακού,

ΠΕΚΕΣ Ηπείρου.













Με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας κ. Κωνσταντίνο Δούνα που μας καλωσόρισε στον χώρο του Συνεδρίου.



























Ένα πέρασμα από την Αράχοβα



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ

Στη συνέχεια ο Ομιλος Ιστορίας του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας επισκέφθηκε τους Δελφούς 
και ξεναγήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.

Στόχοι της επίσκεψης ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον χώρο και τα εκθέματα του 
Μουσείου, να έρθουν σε επαφή με αυθεντικά αρχαιολογικά τεκμήρια, να αντιληφθούν τη 

σπουδαιότητα του μαντείου των Δελφών και του ιερού του Απόλλωνα κατά την αρχαιότητα, να 
έρθουν σε επαφή με την τοπική ιστορία και να καλλιεργήσουν τον σεβασμό και την υπευθυνότητα 

απέναντι στην πολιτισμική μας κληρονομιά.



Η συλλογή του Μουσείου περιλαμβάνει εκθέματα που αποτελούσαν 
προσφορές των πιστών στο ιερό του Απόλλωνα και χρονολογούνται από την 

αρχαϊκή ως τη ρωμαϊκή εποχή.

Μεταξύ αυτών οι μαθητές/-τριες θαύμασαν το σύμπλεγμα των διδύμων 
κούρων της αρχαϊκής περιόδου. Οι περισσότεροι μελετητές τους ταυτίζουν με 

τον Κλέοβι και τον Βίτωνα που έσυραν το άρμα με την μητέρα τους μέχρι το 
ιερό της Ήρας και η θεά τους χάρισε ήρεμο θάνατο στον ύπνο τους.



Ο “ομφαλός”, σύμβολο του κέντρου του 
κόσμου, δηλαδή των Δελφών. Πρόκειται 
για μαρμάρινο αντίγραφο του ομφαλού 
που βρισκόταν στο άδυτο του ναού.

Κλέοβις και Βίτων



Η Σφίγγα
Η Σφίγγα (ύψους 3 περίπου μέτρων), ανάθημα των Ναξίων, 

δέσποζε στο ναό του Απόλλωνα πάνω σε ιωνικό κίονα 
ύψους 12 περίπου μέτρων.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%AF%CE%B3%CE%B3%CE%B1_
%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CF%89%CE%BD



Ο Αντίνοος
Λατρευτικό άγαλμα του Αντίνοου, συντρόφου του 
Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού που πνίγηκε στα νερά 
του Νείλου και λατρεύτηκε σαν θεός.  Η μορφή του 
θεωρήθηκε πρότυπο νεανικού κάλλους.



Ηνίοχος
Ο Ηνίοχος είναι το 
διασημότερο αφιέρωμα 
στους Δελφούς. 
Το άγαλμα του νεαρού 
νικητή της 
αρματοδρομίας στα 
Πύθια με το ζωντανό 
βλέμμα που μαγνητίζει 
και το γαλήνιο πρόσωπο 
εντυπωσίασε τους 
μαθητές και τις 
μαθήτριες.

https://arahova-pansion.gr/iniohos-delphihttps://www.iefimerida.gr/news/330173/



https://www.iefimerida.gr/news/330173/

































Καμάρες : Eνα ισχυρό σύμβολο – τοπόσημο.
Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, γνωστό ως Καμάρες, βρίσκεται στη 
βόρεια έξοδο της Χαλκίδας στην περιφερειακή οδό, λίγες 
εκατοντάδες μέτρα από το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο. 
Αποτελούσε έργο μεταφοράς νερού για την ύδρευση της 
πόλης, το οποίο κατασκεύασαν οι Ρωμαίοι και συνέχισαν οι 
Ενετοί.


