
ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
 

τα πλαίσια της υλοποίησης δύο πολιτιστικών και δύο περιβαλλοντικών προγραμμάτων 
με τίτλους «Ναύπλιο η πρώτη πρωτεύουσα του νεώτερου ελληνικού κράτους», «Σο αρχαίο 
ελληνικό θέατρο ως θεσμός της αρχαιοελληνικής πόλης-κράτους», «Τδροβιότοποι της 
Ελλάδας», «Ύδρα, περίπατος στην φύση και στον χρόνο», αριθμό έγκρισης υλοποίησης 
12363/17-12-2012 της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης και αριθμό έγκρισης εκπαιδευτικής 
εκδρομής 850/9-4-2013 του αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, το σχολείο μας πραγματοποίησε 
εκπαιδευτική εκδρομή στο Νομό Αργολίδας. 

Βασική επιδίωξη της διοργάνωσης της εκδρομής αυτής ήταν η απόκτηση βιωματικής 
γνώσης των μαθητών, η διερεύνηση πρακτικών που προστατεύουν το περιβάλλον και 
δημιουργούν προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης, η κάλυψη το πλούσιου ιστορικού 
παρελθόντος της περιοχής της Αργολίδας η επαφή με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. 

Πενηνταεννέα (59) μαθητές της Α΄ τάξης με αρχηγό εκδρομής την κ. Μπολτσή Φριστίνα 
(ΠΕ2) και συνοδούς καθηγητές κκ. Καρκαλέτσο Φρήστο (ΠΕ01), Καρβούνη Ιωάννη (ΠΕ11), 
αραντατέσσερες (44) μαθητές της Β τάξης με αρχηγό εκδρομής τον κο Μαρίνο Αργύρη και 
συνοδούς τους κκ Σσαπαρλή Δημήτριο (ΠΕ04) Λούκα Ηλία (ΠΕ09-11) συμμετείχαν στην 
τετραήμερη επίσκεψη στον νομό Αργολίδας.  

Η επίσκεψή τους ξεκίνησε με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης της Ν. Κίου όπου οι 
υπεύθυνοι του ΚΠΕ μας παρουσίασαν τις δράσεις του κέντρου. τη συνέχεια επισκεφτήκαμε 
το Ναύπλιο και συγκεκριμένα το Παλαμήδι, το λιοντάρι των Βαυαρών, την πλατεία της 
Αρβανιτιάς, την πλατεία ναύαρχων, το μεγάλο δρόμο, την πλατεία φιλελλήνων, το 
βουλευτικό, το μητρ. Ναό Αγ Γεωργίου, το δημαρχείο, το Ι.Ν. Αγ πυρίδωνα, την πλατεία 
συντάγματος, την παραλία, το Σριανόν, το πάρκο Κολοκοτρώνη, και την πλατεία 
Καποδίστρια.  

Σην δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Πόρο και συγκεκριμένα στο 
Δημαρχείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, τη Δημοτική βιβλιοθήκη, την Αίθουσα Εκθέσεων και 
Πολιτιστικών εκδηλώσεων, το Εκθεσιακό κέντρο του Πόρου και το Μητροπολιτικό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου. Επισκεφτήκαν επίσης το Λεμονοδάσος και την ευρύτερη περιοχή της 
Σρηζοινίας. 



Σην τρίτη ημέρα επισκέφτηκαν τα δύο όμορφα νησιά του Αργοσαρωνικού την Ύδρα και 
τις πέτσες. Η ίδια η πόλη της Ύδρας αποτελεί ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα της 
ιδιόμορφης τοπικής αρχιτεκτονικής, που συνδυάζει νησιώτικα και στεριανά αρχιτεκτονικά 
στοιχεία. την Ύδρα ξεναγήθηκαν στο Αρχοντικό του Λάζαρου Κουντουριώτη μεγάλου 
πλοιοκτήτη της Ύδρας που έπαιξε σημαντικό πολιτικό ρόλο στον Αγώνα αλλά και κατά την 
περίοδο της ανεξαρτησίας και λειτουργεί σήμερα ως παράρτημα του Εθνικού Ιστορικού 
Mουσείου. Επίσης επισκέφτηκαν τους προμαχώνες με τα κανόνια, το άγαλμα του Α. 
Μιαούλη, το Λιμεναρχείο, το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο της Ύδρας, τη χολή των 
Εμποροπλοιάρχων, και τον Καθεδρικό Ναός της Ύδρας.  

τις πέτσες επισκέφτηκαν το μουσείο της Μπουμπουλίνας το οποίο στεγάζεται στο 
τριακοσίων ετών αρχοντικό της Εθνικής μας ηρωίδας Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας - της 
μοναδικής γυναίκας με τον τίτλο του ναυάρχου στη παγκόσμια ιστορία, το άγαλμα της 
Μπουμπουλίνας, το παλιό λιμάνι, τη  Ντάπια, την Πλατεία Ρολογιού, την πλατεία 
Ποσειδωνίου και το Ξενοδοχείο “Ποσειδώνιο”. 

 



Σην τέταρτη ημέρα το πρωί οι περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ομάδες μαθητών - 
εκπαιδευτικών επισκέφτηκαν το 
αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου 
και το μουσείο. Από όλα τα 
αρχαία θέατρα το θέατρο της 
Επιδαύρου είναι το ωραιότερο 
και το καλύτερα διατηρημένο. Η 
θαυμάσια ακουστική του, αλλά 
και η πάρα πολύ καλή 
κατάσταση στην οποία 
διατηρείται συντέλεσαν στη 
δημιουργία του φεστιβάλ 
Επιδαύρου. 

τη συνέχεια επισκέφτηκαν 
την Κόρινθο και ξεναγήθηκαν 
κατά σειρά στον Ιερό ναό του 
Αποστόλου Παύλου 
/μητροπολιτικός ναός, Δημαρχείο, στην Πλατεία Ελ. Βενιζέλου (Υλοίσβος), Λαογραφικό 
Μουσείο, Παραλιακό Πάρκο Αγίου Νικολάου, εκκλησία του Αγίου Νικολάου.  

Σέλος ενθουσιασμένοι και πλημμυρισμένοι με εντυπώσεις πήραν το δρόμο της 
επιστροφής για την Καρδίτσα. 

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης, θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι 
στόχοι που είχαμε θέσει όταν σχεδιάζαμε το πρόγραμμα και την επίσκεψη στον νομό 
Αργολίδας. 

 

 

Οι αρχηγοί της εκδρομής  :  Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί 
 
Μαρίνος Αργύρης (Εκπαιδευτικός ΠΕ04)  Σσαπαρλής Δημήτριος 
 
Μπολτσή Φριστίνα (Εκπαιδευτικός ΠΕ02) Καρκαλέτσης Φρήστος 
 
 Καρβούνης Ιωάννης 
  
 Λούκας Ηλίας 


