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Εκπαιδευτική Επίςκεψη ςτη Σφρο 

τα  πλαίςια των  προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, που υλοποιικθκαν κατά το ςχολικό ζτοσ 2015-2016 ςτο ςχολείο μασ, 42  

μακθτζσ  τθσ  Αϋ τάξθσ  και   47 μακθτζσ  τθσ Βϋ τάξθσ του ςχολείου μασ  πραγματοποίθςαν  από τθν 21θ ζωσ και  τθν 24θ Απριλίου 2016, 

εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο όμορφο νθςί τθσ φρου. 

Η εκπαιδευτικι επίςκεψθ πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με τθ με αρ. 34/9-3-2016 

πράξθ του ςυλλόγου διδαςκόντων και με τθ με αρ. πρωτ. 734/19-4-2016 απόφαςθ τθσ 

Περιφζρειασ Θεςςαλίασ - Περιφερειακισ Ενότθτασ Καρδίτςασ. Σθν υλοποίθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ανζλαβε μετά από ςχετικό διαγωνιςμό το τουριςτικό 

γραφείο τθσ πόλθσ μασ, TIROGIANNIS TOURS. 

Σουσ μακθτζσ ςυνόδευςαν οι εκπαιδευτικοί Ελζνθ Γκαραγκάνθ, Χριςτοσ Καρκαλζτςοσ, 

Ευαγγελία Μάγγου, Θωμάσ ιαφάκασ και Μαρία Χαςιϊτθ. 

 

Το χρονικό τησ εκδρομήσ: 

Πζμπτη 21-4-2016 

Κατά τισ 10:30 οι μακθτζσ επιβιβάςτθκαν ςτα λεωφορεία και ταξιδζψαμε προσ τον 
Πειραιά. τισ 17:00 επιβιβαςτικαμε ςτο   BLUE STAR PAROS  και ςτισ 21:30 φτάςαμε 
ςτθ φρο. Αφοφ δείπνθςαν οι μακθτζσ  μεταβικαμε ςτο Dolphin Bay Hotel και οι 
μακθτζσ τακτοποιικθκαν ςτα δωμάτιά τουσ. 
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Παραςκευή 22-4-2016 

Αφοφ οι μακθτζσ πιραν το πρωινό τουσ επιβιβάςτθκαν ςτα λεωφορεία και επιςκεφκικαμε το Βιομηχανικό Μουςείο.  
 
Σο Βιομθχανικό Μουςείο τθσ Ερμοφπολθσ, είναι ζνα Μουςείο για το νθςί τθσ φρου, για τθ βιομθχανία, τθ ναυτιλία και τα ςυναφι 

παραδοςιακά επαγγζλματα. 

 Η Ερμοφπολθ είχε τθν τφχθ να 

αποτελζςει προςφιλζσ αντικείμενο 

μελζτθσ για μια ομάδα ςθμαντικϊν 

ιςτορικϊν κατά τθ δεκαετία 1973-

1983 και μετζπειτα. ιμερα ο 

βιομθχανικόσ τθσ ερειπιϊνασ 

περιλαμβάνει δεκάδεσ κτιριακά 

ςυγκροτιματα, ςτα οποία 

ςυμπεριλαμβάνονται τα τρία 

υποδειγματικά αποκατεςτθμζνα 

κτίρια του Βιομθχανικοφ Μουςείου: το 

Χρωματουργείο Αδελφϊν Κατςιμαντι, το 

καγιοποιείο Γεωργίου Αναιροφςθ και το 

Βυρςοδεψείο Μενζλαου Κορνθλάκθ. Αυτόσ ο 

ερειπιϊνασ τθσ Ερμοφπολθσ ιταν και είναι 

μοναδικόσ για τα ελλθνικά δεδομζνα και μαηί με 

τον ςυντθρθμζνο οικιςτικό ιςτό διαμορφϊνουν 

ζναν πολιτιςμικό πόλο ζλξθσ που παρουςιάηει 

ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τον επιςκζπτθ τθσ φρου. 

Σο να γνωρίηεισ το παρελκόν, το παρόν, αλλά και 

τισ μελλοντικζσ τάςεισ και προςδοκίεσ του 

βιομθχανικοφ περιβάλλοντοσ μιασ περιοχισ, δεν 
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είναι μόνο μια πολιτιςμικι εμπειρία, αλλά και μια ςυναρπαςτικι περιπζτεια. Η παλιά βιομθχανικι αίγλθ τθσ φρου παρουςιάηεται 

μζςα από  αντικείμενα και μθχανιματα του Μουςείου, από το εργαςτιριο ςυντιρθςθσ πετρελαιομθχανϊν και από τισ εντυπωςιακζσ 

ςυλλογζσ εγγράφων. 

 Ζνα ςθμαντικό μουςείο που αξίηει να επιςκεφκοφν τα ςχολεία. 

 Μεταξφ των άλλων εκκεμάτων οι μακθτζσ είχαν τθ δυνατότθτα να δουν και να 

καυμάςουν το πορτοκαλί θλεκτρικό αυτοκίνθτο Enfield 8000. το φόντο θ Ελλάδα 

τθσ δεκαετίασ του ’70, ςκθνικό ζνα εργοςτάςιο ςτθ φρο, πρωταγωνιςτζσ ζνασ 

ανιςυχοσ επιχειρθματίασ, δφο κορυφαίοι ςχεδιαςτζσ, δεκάδεσ επιςτιμονεσ, 

εργάτεσ και τεχνίτεσ από τον Πειραιά και τα νθςιά, και ςτο επίκεντρο ζνα 

πορτοκαλί αμάξι, το πρϊτο θλεκτρικό αυτοκίνθτο ευρείασ παραγωγισ 

παγκοςμίωσ. Σο πρϊτο αυτοκίνθτο ζκανε τθ βόλτα του ςτθ φρο τον Οκτϊβριο 

του ’73, περίπου τζςςερισ δεκαετίεσ πριν θ αυτοκινθτοβιομθχανία αρχίςει τθ 

μαηικι παραγωγι θλεκτροκίνθτων μοντζλων. Σο Enfield 8000 διζκετε 

θλεκτροκινθτιρα ςυνεχοφσ ρεφματοσ 12 volt και απζδιδε 8,16 ίππουσ. Η μζγιςτθ 

ταχφτθτα ιταν 64 χλμ./ϊρα και θ αυτονομία του ζφτανε τα 60 

χιλιόμετρα. Δυςτυχϊσ, θ ιςτορία λιγει άδοξα. τισ αρχζσ του ’76 θ παραγωγι 

ςταμάτθςε και το εργοςτάςιο ζκλειςε. Είχαν προλάβει να καταςκευαςτοφν 

περίπου 120 αυτοκίνθτα, τα περιςςότερα από τα οποία «ζφυγαν» για Αγγλία, και 

οριςμζνα ςε μεμονωμζνουσ πελάτεσ του εξωτερικοφ (το αυτοκίνθτο δεν 

μποροφςε να κυκλοφοριςει ςτθ χϊρα μασ λόγω γραφειοκρατικϊν 

προβλθμάτων). 

Αφοφ ολοκλθρϊςαμε τθν επίςκεψι μασ ςτο Βιομθχανικό μουςείο μεταβικαμε 

ςτθν Πλατεία Μιαοφλη. Η πλατεία Μιαοφλθ ςτθ φρο είναι θ καρδιά τθσ 

Ερμοφπολθσ, το ςθμείο ςυνάντθςθσ για κατοίκουσ και επιςκζπτεσ, ο τόποσ τθσ 

βραδινισ βόλτασ. το κζντρο τθσ βρίςκεται ο ανδριάντασ του ναυάρχου τθσ 

Επανάςταςθσ του 1821 Ανδρζα Μιαοφλη που τοποκετικθκε το 1899 και ζδωςε 

το όνομά του ςτθν πλατεία. Σθν περιβάλλουν πανζμορφα κτιρια, όλα 

δθμιουργιματα του 19ου αιϊνα. Δεςπόηει το κτίριο του Δθμαρχείου που 
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χτίςτθκε το 1898 ςε ςχζδια του Σςίλλερ, με τθν μεγαλοπρεπι ςκάλα του, πλάτουσ 15,5 μζτρων. Η Λζςχθ «Ελλάσ» που ςιμερα ςτεγάηει το 

Πνευματικό κζντρο  είναι του 1863 και το κτίριο αριςτερά του Δθμαρχείου ςτεγάηει το Ιςτορικό Αρχείο φρου. Σο Δθμοτικό Θζατρο Απόλλων 

είναι ζνα από τα «ςτολίδια» τθσ φρου, ζμβλθμα τθσ πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ τθσ Ερμοφπολθσ και καταςκευάςτθκε ςτα 1862-1864 από τον 

Ιταλό αρχιτζκτονα Pietro Sampo. Βρίςκεται ςτο 

κζντρο τθσ πόλθσ, πίςω από το Πνευματικό 

κζντρο ςτθν Πλατεία Βαρδάκα. 

Αρχικά επιςκεφκικαμε το Αρχαιολογικό 

Μουςείο. Ιδρφκθκε το 1834 και ςτεγάηεται ςτο 

χϊρο του Δθμαρχείου . Η ςθμαντικότερθ 

ςυλλογι του μουςείου αποτελείται από 

ευριματα προερχόμενα από τον οικιςμό τθσ 

Χαλανδριανισ, που χρονολογοφνται τθν 3θ 

χιλιετία π.Χ. Πολφ ςθμαντικά είναι επίςθσ και τα εκκζματα από τουσ 600 τάφουσ μεγάλθσ 

επιςτθμονικισ και ιςτορικισ αξίασ που βρζκθκαν ςτθν ίδια περιοχι και χρονολογοφνται ςτθν ελλθνιςτικι 

εποχι. το μουςείο παρουςιάηονται επίςθσ μερικά τυχαία ευριματα από τθ φρο, αρκετζσ επιτφμβιεσ 

ςτιλεσ και μερικά γλυπτά, μεταξφ άλλων και ζνα αιγυπτιακό αγαλματίδιο από μαφρο γρανίτθ που ζχει 

δωρικεί ςτο μουςείο και αναπαριςτά τον αρχιερζα Ανχάπθ. 

τθ ςυνζχεια επιςκεφκικαμε το Δημοτικό Θζατρο Απόλλων. Είναι ζνα διϊροφο κτίριο με απλό εξωτερικό 
διάκοςμο, αλλά το εςωτερικό του εντυπωςιάηει. Η ςχεδίαςθ του είναι 
επθρεαςμζνθ από τζςςερα τουλάχιςτον ιταλικά πρότυπα, μεταξφ των 
οποίων και τθ κάλα του Μιλάνου. Κατά τθν καταςκευι του, θ ςκθνι 
ιταν πλάτουσ 9 μζτρων και βάκουσ 10 μζτρων, με  χϊρο για τθν 
ορχιςτρα μπροςτά ςτθ ςκθνι και υπερϊο. Ο διάκοςμοσ των ξφλινων 
κεωρείων, που ιταν ςε τρεισ ςειρζσ, ιταν απλόσ. Σα κακίςματα, οι 
κουπαςτζσ και οι κουρτίνεσ ιταν βελοφδινεσ. Γφρω από το πολφφωτο 
τθσ οροφισ του Δθμοτικοφ Θεάτρου «Απόλλων» υπιρχε οροφογραφία 
με παραςτάςεισ ποιθτϊν και μουςικοςυνκετϊν. 

Κατά τθν διάρκεια του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου το Δθμοτικό κζατρο 
«Απόλλων» υπζςτθ πολφ μεγάλεσ καταςτροφζσ, γεγονόσ που οδιγθςε 
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ςε επεμβάςεισ: θ γενικι επιςκευι άρχιςε το 1970 και προκάλεςε μεγάλθ αλλοίωςθ ςτο εςωτερικό του. Μεταξφ άλλων τα ξφλινα κεωρεία 
αντικαταςτάκθκαν με μπαλκόνια από μπετόν. Σο κζατρο επαναλειτοφργθςε για πρϊτθ φορά μετά από περίπου 40 χρόνια το 1991, αν και οι 
εργαςίεσ αποκατάςταςθσ, ςε ςχζδια του αρχιτζκτονα Πζτρου Πικιϊνθ, ολοκλθρϊκθκαν το 2000. Από το 2002 λειτουργεί ςτο χϊρο του 
κεάτρου ο «Χϊροσ Αναμνιςεων του Δθμοτικοφ Θεάτρου Απόλλων», με διάφορα εκκζματα, όπωσ αφίςεσ, κοςτοφμια διαφόρων 
παραςτάςεων και άλλα. το χϊρο του κεάτρου μασ ξενάγθςε ο κ. Ανδρζασ Σηίνθσ, ςυνταξιοφχοσ εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ02, θκοποιόσ και 
ςκθνοκζτθσ τθσ κεατρικισ ομάδασ ϋϋΜπαςτιάσϋϋ.   

Αφοφ ολοκλθρϊςαμε τθν επίςκεψι μασ ςτο κζατρο Απόλλων  οι μακθτζσ και οι ςυνοδοί 
εκπαιδευτικοί είχαμε τθ δυνατότθτα να απολαφςουμε ζνα δροςιςτικό καφεδάκι ςτισ 
παρακείμενεσ καφετζριεσ τθσ πλατείασ Μιαοφλθ, περιμζνοντασ να τελειϊςει θ 
ςυνεδρίαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ϊςτε να επιςκεφκοφμε το κτίριο του 
Δθμαρχείου.  

τισ 14:00 επιςκεφκικαμε το κτιριο του Δημαρχείου τησ Σφρου. Σο Δθμαρχείο τθσ 
φρου, ζργο του Σςίλλερ, είναι το πιο επιβλθτικό κτίριο ςτο νθςί και ζνα από τα 
μεγαλφτερα δθμαρχιακά μζγαρα ςτθν Ελλάδα. Θεμελιϊκθκε το 1876 και τα εγκαίνια 
ζγιναν το 1898. τοίχιςε τότε ςτο Διμο 1.300.000 δραχμζσ, ποςό υπζρογκο για τθν εποχι. 
Είναι τριϊροφο προσ τθν πλατεία και, λόγω τθσ υψομετρικισ διαφοράσ, διϊροφο ςτον 
πίςω δρόμο. Ο πρϊτοσ όροφοσ του Δθμαρχείου τθσ φρου, ςτον οποίο οδθγεί μνθμειακι 
ςκάλα πλάτουσ 15,5 μζτρων, είναι τοςκανικοφ ρυκμοφ, ο δεφτεροσ, ιωνικοφ και οι 

πφργοι, οι οποίοι ςτα αρχικά ςχζδια επρόκειτο να ενωκοφν ςε τρίτο όροφο ςτισ τρεισ 
πλευρζσ εκτόσ τθσ πρόςοψθσ, είναι κορινκιάηοντοσ ρυκμοφ. το αζτωμα του κεντρικοφ 
τμιματοσ του Δθμαρχείου τθσ φρου, εξ ολοκλιρου μαρμάρινο, βρίςκεται θ επιγραφι 
τθσ ανζγερςθσ: «Eρμοφ Διμοσ τάδ’ είςατο δθμαρχοφντοσ Δ. Βαφιαδάκθ», δθλαδι, «ο 
Διμοσ του Ερμοφ ανιγειρε αφιερωματικά (το κτίριο αυτό) Δθμαρχοφντοσ του Δ. 
Βαφιαδάκθ». 

Μπαίνοντασ ςτο Δθμαρχείο τθσ φρου, δεςπόηει θ κρεμαςτι ςκάλα, πλάτουσ 1,95 μ. που 
ςτεγάηεται με γυάλινθ οροφι, ενϊ εκεί, εκτόσ από τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, ςτο 
Δθμαρχείο τθσ φρου ςτεγάηονται και τα δικαςτιρια, το υποκθκοφυλακείο, το 
Αρχαιολογικό Μουςείο και άλλοι δθμόςιοι φορείσ. 

Αφοφ ολοκλθρϊςαμε τθν επίςκεψι μασ ςτο Δθμαρχείο τθσ φρου επιςτρζψαμε ςτο 
ξενοδοχείο όπου οι μακθτζσ γευμάτιςαν και ξεκουράςτθκαν. 
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 Σο απόγευμα τθσ Παραςκευισ επιςκεφκικαμε εργοςτάςιο παραγωγισ Λουκουμιϊν. Οι μακθτζσ 
ενθμερϊκθκαν για τον τρόπο με τον οποίο παραςκευάηονται τα υριανά λουκοφμια και θ 
παραδοςιακι Χαλβαδόπιτα και είχαν τθν ευκαιρία να δοκιμάςουν τα παραδοςιακά αυτά προϊόντα 
τθσ φρου. 

τθ ςυνζχεια μεταβικαμε ςτθν Ερμοφπολθ όπου οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να περιθγθκοφν 
ςτθν πρωτεφουςα του νθςιοφ και να γευτοφν τθν παραδοςιακι υριανι κουηίνα. Είκοςι πζντε από 
τουσ μακθτζσ εκδιλωςαν τθν επικυμία και είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν τθν κεατρικι 
παράςταςθ ϋϋΔισ Διευκυντισϋϋ των Γιαλαμά- Πρεπεντζρθ ςτο κζατρο Απόλλων με τθν εποπτεία 
ςυνοδοφ εκπαιδευτικοφ. 

 

άββατο  23-4-2016  

Σο πρωινό του αββάτου 

μακθτζσ και ςυνοδοί εκπαι-

δευτικοί  επιςκεφκικαμε τθν  

Άνω φρο.  

  Οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία 

να περπατιςουν ςτα ςτενά και 

ανθφορικά δρομάκια να 

ενθμερωκοφν για τθν 

αρχιτεκτονικι τθσ καταςκευισ 

των κτιρίων τθσ Άνω φρου και το μεςαιωνικό χαρακτιρα τουσ, για το μεςαιωνικό κάςτρο που 

περιβάλει τον οικιςμό τθσ Άνω φρου και δθμιουργικθκε από τουσ πρϊτουσ Φράγκουσ 

εποίκουσ του νθςιοφ τον 13ο αιϊνα, για τθν ιςτορία του  νθςιοφ αλλά και να επιςκεφκοφν 

μουςεία και ναοφσ. Μεταξφ άλλων επιςκεφκικαμε τθν κακολικι εκκλθςία του Αγίου 

Γεωργίου αλλά και τισ μοναδικζσ ορκόδοξεσ  εκκλθςίεσ  ςτθν Άνω φρο ,τθν εκκλθςία τθσ 

Αγίασ Σριάδασ και του Αγίου Νικολάου του Φτωχοφ . 
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τθν οδό Αγ. εβαςτιανοφ 3, 

ζνα παλιό διϊροφο ςπίτι 

διαμορφϊκθκε ζτςι ϊςτε να 

φιλοξενιςει πολλά προςω-

πικά αντικείμενα του καλ-

λιτζχνθ Μάρκου Βαμβακάρθ. 

Οι μακθτζσ  είχαν τθν 

ευκαιρία να επιςκεφτοφν το 

διϊροφο ςπίτι που είναι το  

μουςείο του Μάρκου Βαμβακάρθ. Ιδρφκθκε το 1995 ςτθν πατρίδα 

και γενζτειρα του Μάρκου, τθν Άνω φρο ζτςι ϊςτε να φιλοξενιςει 

πολλά προςωπικά αντικείμενα του καλλιτζχνθ, 

δίςκουσ του και πάρα πολλζσ φωτογραφίεσ . 

 

Η περιιγθςι μασ ςτθν άνω φρο ιταν για 

κάποιουσ λίγο κουραςτικι αλλά ςίγουρα μασ 

αποηθμίωςε θ υπζροχθ κζα του νθςιοφ και του 

Αιγαίου από ψθλά.  

 

   

 Σο απόγευμα του αββάτου οι μακθτζσ περιθγικθκαν ςτο Λιμάνι τθσ φρου 

και ςτθ ςυνοικία Βαπόρια. Η ςυνοικία Βαπόρια τθσ φρου είναι ίςωσ θ 

ομορφότερθ του νθςιοφ. Βρίςκεται  βορείωσ του λιμανιοφ, ςτο ανατολικό 

τμιμα τθσ Ερμοφπολθσ. Είναι χτιςμζνθ δίπλα ςτθ κάλαςςα, με υπζροχα 

καπετανόςπιτα που μοιάηουν να κρζμονται πάνω ςτα βράχια. Ψθλοτάβανα, 

ςτολιςμζνα με τοιχογραφίεσ, μαρμάρινα μπαλκόνια, ξφλινα πατϊματα και 
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ξυλόγλυπτεσ πόρτεσ, ςυνζκεταν τθν αριςτοκρατικι ςυνοικία τθσ πόλθσ του 19ου αιϊνα. Εδϊ ηοφςαν οι πλουςιότεροι άνκρωποι τθσ 

Ερμοφπολθσ, οι βαποριζρθδεσ και οι βιομιχανοι. τθν αριςτοκρατικι ςυνοικία δεςπόηει άλλωςτε και ο επιβλθτικόσ ναόσ του Αγίου 

Νικολάου των Πλουςίων, όπωσ ςυνθκίηεται να λζγεται, με τα πυργωτά κωδωνοςτάςια. 

Κυριακι 24-4-2016 

Λόγω ανυπαιτίου κωλφματοσ δεν ςτάκθκε 

δυνατό να κάνουμε το γφρο τθσ φρου, όπωσ 

αρχικά ιταν προγραμματιςμζνο. 

 Οι μακθτζσ ετοίμαςαν τισ αποςκευζσ τουσ 

και ςτισ 11:00 αποχωριςαμε από το 

Ξενοδοχείο και μεταβικαμε ςτθν Ερμοφπολθ,  

όπου γευμάτιςαν οι μακθτζσ ενϊ ςτισ 15:00 

επιβιβαςτικαμε  ςτο BLUE STAR PATMOS .  

τισ 19:30 φτάςαμε ςτον Πειραιά και ςτισ  

24:00 ςτθν Καρδίτςα όπου τουσ μακθτζσ 

παρζλαβαν οι γονείσ τουσ.  

Πιςτεφουμε ότι θ τετραιμερθ αυτι εκδρομι 

ιταν μια καλι εμπειρία για τουσ μακθτζσ 

αλλά και τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και 

ταυτόχρονα επιτελζςτθκε τόςο ο 

εκπαιδευτικόσ όςο και ο ψυχαγωγικόσ ςτόχοσ 

τθσ .   

 

https://greece.terrabook.com/syros/el/page/agios-nikolaos
https://greece.terrabook.com/syros/el/page/agios-nikolaos
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWn4DA68HMAhWGtRoKHSYnD0AQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Fenni%2F%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585&usg=AFQjCNFJICLloQTzuvXuRTyACp6idF7Zgg&sig2=UBqbSuSJFNMN05buMOE9dQ&bvm=bv.121099550,d.bGg
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