
Την Πέμπτη 19/05/2022 το σχολείο μας πραγματοποίησε την 
καθιερωμένη μονοήμερη εκδρομή του. 

Αρχικά οι τρεις τάξεις επισκέφθηκαν διαφορετικούς προορισμούς. 

Α’ Τάξη →Μυκήνες

Β’ Τάξη → Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας

Γ’ Τάξη → Επίδαυρος - Αρχαίο Θέατρο

Μετά από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τελικός 
προορισμός για όλες τις τάξεις ήταν το Ναύπλιο.

Δημιουργία ψηφιακού αρχείου : Λέσχη Φωτογραφίας



Μυκήνες

Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες», το βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα, που πρώτος ύμνησε ο Όμηρος 
στα έπη του, είναι το σημαντικότερο και πλουσιότερο ανακτορικό κέντρο της

Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα. 
Το όνομά τους έχει δοθεί σε έναν από τους λαμπρότερους πολιτισμούς της ελληνικής προϊστορίας, 

τον μυκηναϊκό, και οι μύθοι που συνδέονται με την ιστορία τους διαπέρασαν τους αιώνες με τα 
ομηρικά έπη και τις μεγάλες τραγωδίες της κλασικής εποχής, ενώ ενέπνευσαν και συνεχίζουν να 

εμπνέουν παγκοσμίως την πνευματική δημιουργία και την τέχνη.
Ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών περιλαμβάνει την τειχισμένη ακρόπολη στην κορυφή του 

υψώματος, καθώς και διάσπαρτα ταφικά και οικιστικά συγκροτήματα έξω από αυτήν, κυρίως στα 
δυτικά και νοτιοδυτικά. 

Τα περισσότερα από τα μνημεία, που είναι σήμερα ορατά, χρονολογούνται στην περίοδο της 
μεγάλης ακμής του ανακτορικού κέντρου, 

από το 1350 έως το 1200 π.Χ.



Η ακρόπολη έχει κάτοψη σχεδόν τριγωνική και είναι οχυρωμένη με τα λεγόμενα κυκλώπεια τείχη. 
Η κύρια είσοδός της, στη βορειοδυτική γωνία των τειχών, είναι η περίφημη Πύλη των Λεόντων, σύμβολο εξουσίας 

και δύναμης των Μυκηναίων ηγεμόνων. Το ανάγλυφο που έδωσε στην πύλη το όνομά της, παριστάνει δύο 
συμμετρικά αντιμέτωπα λιοντάρια και είναι λαξευμένο σε μία πλάκα τοποθετημένη στο «ανακουφιστικό 

τρίγωνο», χαρακτηριστικό στοιχείο της μνημειακής μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής.

Το ανάκτορο, σύμβολο της δύναμης των Μυκηναίων βασιλέων, δεσπόζει στο ψηλότερο σημείο της ακρόπολης. Τα 
επίσημα διαμερίσματα του ανακτόρου περιλαμβάνουν τη μεγάλη αυλή, τον ξενώνα και τον πυρήνα του 

συγκροτήματος, το μυκηναϊκό μέγαρο, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη: την αίθουσα, τον πρόδομο και το 
δόμο, όπου βρισκόταν ο θρόνος του ηγεμόνα και μία κεντρική εστία ανάμεσα σε τέσσερις κίονες. 

Έξω από τα τείχη της ακρόπολης, δυτικά της Πύλης των Λεόντων, βρίσκεται ο Ταφικός Κύκλος Β, που περικλείει 14 
λακκοειδείς τάφους. Στην ίδια περιοχή σώζονται τέσσερις θολωτοί τάφοι. Πρόκειται για τον Τάφο των Λεόντων, 
τον Τάφο του Αιγίσθου, τον Τάφο της Κλυταιμνήστρας και, λίγο νοτιότερα, τον περίφημο «Θησαυρό του Ατρέα», 

το τελειότερο παράδειγμα αυτού του τύπου, με τα τεράστια υπέρθυρα, το επιβλητικό ύψος της κυψελοειδούς 
θόλου και την πλούσια διακοσμημένη πρόσοψή του.

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2573

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2573




















Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας



Το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας στεγάζεται στους «Στρατώνες Καποδίστρια», ένα ιστορικό διατηρητέο συγκρότημα το οποίο 
καταλαμβάνει μια ευρύτατη έκταση στο κέντρο της πόλης του Άργους. Η μόνιμη έκθεση, που αναπτύσσεται στον όροφο της δυτικής 
πτέρυγας, στοχεύει στην παρουσίαση αντιπροσωπευτικών πτυχών του υλικού πολιτισμού της Αργολίδας από την ύστερη αρχαιότητα 
έως και τον 19ο αιώνα.
Η έκθεση αναπτύσσεται σε τέσσερις κύριες ενότητες. 
- Στην πρώτη ενότητα, με τίτλο «Μια αυτοκρατορία γεννιέται», παρουσιάζεται η νέα αυτοκρατορία μέσω του βυζαντινού 

αυτοκράτορα, καθώς και η νέα θρησκεία, ο χριστιανισμός, με το σύμβολό της, τον σταυρό, και τους χώρους λατρείας της, τις 
βασιλικές.

- Η δεύτερη ενότητα πραγματεύεται τη μετάβαση στον μεσαίωνα και τις συνθήκες ανασφάλειας που επικρατούσαν από τον 7ο έως 
τον 9ο αιώνα. 

- Η τρίτη ενότητα με τίτλο «Η μεσοβυζαντινή Αργολίδα», αποτελεί την «καρδιά» της έκθεσης συγκεντρώνοντας την πλειονότητα 
των εκθεμάτων. Αποτελείται από τρεις υποενότητες :
➢ η πρώτη επικεντρώνεται στην εκκλησία,
➢ Η δεύτερη υποενότητα, με τίτλο «Στην αγορά της βυζαντινής Αργολίδας», πραγματεύεται τη δράση των επαγγελματιών σε μια 

βυζαντινή πόλη,
➢ Στην τρίτη υποενότητα παρουσιάζεται η ζωή στο βυζαντινό σπίτι. 
- Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα με τίτλο «Αργολίδα, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών», το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνάντηση, 

συνύπαρξη και σε ορισμένες περιπτώσεις ενσωμάτωση διαφορετικών πολιτισμών στα εδάφη της Αργολίδας : Σλάβοι – Φράγκοι –
Βενετοί - Οθωμανοί

- Σε κάθε εκθεσιακή ενότητα και υποενότητα υπάρχουν χαρακτηριστικά εκθέματα αφής, συνοδευόμενα από πινακίδες σε σύστημα 
Braille, καθώς και οδηγός του μουσείου σε σύστημα Braille, προκειμένου η έκθεση να είναι προσιτή σε άτομα με προβλήματα 
όρασης.

Αναστασία Βασιλείου, αρχαιολόγος
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=23626

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=23626


























Το Θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου οικοδομήθηκε στη δυτική πλευρά του Κυνορτίου όρους, κοντά 
στο Λυγουριό της Αργολίδας, στο Δήμο Ασκληπιείου, στα τέλη της Κλασικής εποχής. 

Το μοναδικό αυτό μνημείο, το τελειότερο και διασημότερο αρχαίο ελληνικό Θέατρο, το οποίο συνδυάζει 
την κομψότητα με την τέλεια ακουστική, είναι κατά τον Παυσανία, έργο του Πολύκλειτου. 

Το θέατρο χτίστηκε σε δυο φάσεις : η πρώτη φάση χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα π. Χ. και η 
δεύτερη στα μέσα του 2ου αιώνα π. Χ. Το κοίλο του επεκτάθηκε και η χωρητικότητα του από περίπου 8.000 

αυξήθηκε σε 13.000 - 14.000 θεατές. 
Το μνημείο κτίστηκε για να τελούνται σ΄ αυτό οι μουσικοί, ωδικοί και δραματικοί αγώνες των Ασκληπιείων. 
Επίσης δίνονταν σ' αυτό παραστάσεις δραμάτων, που συμπεριλαμβάνονταν στην λατρεία του Ασκληπιού. 

Η αρμονία αυτού του Θεάτρου οφείλεται στον μοναδικό του σχεδιασμό βασισμένο σ' ένα κανονικό 
πεντάγωνο, στο οποίο εγγράφεται η ορχήστρα, καθώς και στη χρήση τριών κέντρων για την χάραξη των 

καμπύλων σειρών των εδωλίων του κοίλου. 
Περίφημη είναι και η ακουστική του Θεάτρου αυτού που επιτρέπει στους ακροατές των ανώτατων 

κερκίδων να ακούνε και τον παραμικρό ήχο από την ορχήστρα.
Η πρώτη παράσταση στο θέατρο της Επιδαύρου ήταν η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή που ανέβηκε το 1938, σε 

σκηνοθεσία Δ. Ροντήρη.
Οι θεατρικές παραστάσεις, στο πλαίσιο του οργανωμένου φεστιβάλ, ξεκίνησαν το 1954 και από τον 

επόμενο χρόνο καθιερώθηκαν ως ετήσιος θεσμός παρουσίασης του αρχαίου δράματος. 
Β. Λαμπρινουδάκης
Αρχαιολόγος
https://diazoma.gr/theaters/asklipieio-epidavrou-theatro/
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=14301

Επίδαυρος – Θέατρο Ασκληπιείου

https://diazoma.gr/theaters/asklipieio-epidavrou-theatro/
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=14301










Οι μαθητές θαύμασαν την κομψότητα και ακουστική τελειότητα του θεάτρου και 
διάβασαν αποσπάσματα της τραγωδίας του Ευριπίδη “Ελένη”. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ελένη τ' όνομά μου.
Τα βάσανά μου θα σας ιστορήσω.
Oι τρεις θεές, η Κύπριδα κι η Ήρα
κι η Αθηνά, του Δία η θυγατέρα,
σε μια βραχοσπηλιά πήγαν της Ίδης
την πιο όμορφη να κρίνει ο Πάρης. Όμως
την ομορφιά μου τάζοντάς του η Κύπρη
–αν όμορφο λογιέται ό,τι σου φέρνει
τη δυστυχία– και ταίρι του πως θα 'μαι,
κερδίζει το βραβείο.

Α ΣΤΑΣΙΜΟ

Β ΣΤΡΟΦΗ : Τι ’ναι θεός, τι μη θεός,
και τι ’ναι ανάμεσά τους;
Ποιος θα το πει θνητός πως το ’βρε,
καιρό πολύ εξετάζοντας τα πάντα,
μια και το βλέπει, εδώ κι εκεί
των θεών οι γνώμες να πηδούν
και πάλι στο ενάντιο να γυρνάνε
ανέλπιστα κι αλόγιαστα;

Γ ΣΤΑΣΙΜΟ
Β ΣΤΡΟΦΗ :  Να μπορούσα να πετάξω στον αγέρα

σαν τα λιβυκά πουλιά που αφήνουν
μπόρες χειμωνιάτικες και πάνε,
φτερουγώντας στη σειρά

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2η  ΣΚΗΝΗ
ΑΓΓ. Δυσκολονόητος ο θεός, παιδί μου·
ολοένα αλλάζει. Εδώθε κείθε σέρνει,
πότε ψηλά, πότε βαθιά τα πάντα·
ο ένας δυστυχάει, ο άλλος όχι,
όμως κι αυτός κακό θάνατο βρίσκει·

Α ΣΤΑΣΙΜΟ

Β ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ : Ανέμυαλοι όσοι αποζητούν τη δόξα
με λόγχες και με δυνατά
στον πόλεμο κοντάρια,
λογιάζοντας αστόχαστα πως έτσι
θα πάψουν των θνητών τις συμφορές·

ΕΞΟΔΟΣ
3η ΣΚΗΝH : ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ  Τέκνα της Λήδας και του Δία, θα πάψω

την έχθρα μου για την Ελένη κι ούτε
την αδελφή μου θα σκοτώσω. Ας πάει
πίσω στη Σπάρτη, αφού οι θεοί το θέλουν.

Να ξέρετε πως είν’ η αδελφή σας
γεμάτη ευγένεια και φρονιμάδα.
Να καμαρώνετε για τους καλούς της
τρόπους, χαρίσματα που λίγες τα ’χουν.





Η Ακροναυπλία





Στο Ναύπλιο













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.


