
 

 

  

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  

""66  XXιιλλιιόόμμεεττρραα""  
""ΑΑππόό  ττηηνν  ΑΑρρχχααίίαα  ΔΔίίοολλκκοο  ......  σσττηη  ΔΔιιώώρρυυγγαα  ττηηςς  ΚΚοορρίίννθθοουυ""  

    

  

  

  

  

ΠΠοολλυυθθεεμμααττιικκόό,,  ΔΔιιααδδρραασσττιικκόό  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  

κκααττάάλλλληηλλαα  δδιιααββααθθμμιισσμμέέννοο  γγιιαα  ππααιιδδιιάά  ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίοουυ  κκααιι  

μμααθθηηττέέςς  ΔΔηημμοοττιικκοούύ,,  

ΓΓυυμμνναασσίίοουυ  κκααιι  ΛΛυυκκεείίοουυ..  



  

  

  

ΤΤιι  ήήτταανν  ηη  ααρρχχααίίαα  ΔΔίίοολλκκοοςς;;  ΤΤιι  εείίννααιι  οο  ΙΙσσθθμμόόςς;;  ΠΠοουυ,,  ππόόττεε  κκααιι  γγιιααττίί  γγεεννννήήθθηηκκεε  ηη  

ιιδδέέαα  δδιιάάννοοιιξξηηςς  ττηηςς  δδιιώώρρυυγγααςς  ττηηςς  ΚΚοορρίίννθθοουυ  κκααιι  ππόόττεε  ττεελλιικκάά  εεφφααρρμμόόσσττηηκκεε;;  

    

ΞΞεεττυυλλίίγγοουυμμεε  ττοο  κκοουυββάάρριι  ττηηςς  ιισσττοορρίίααςς  κκααιι  μμεε  ττηηνν    ““ΓΓρρααμμμμήή  ττοουυ  ΧΧρρόόννοουυ””,,  

ττααξξιιδδεεύύοουυμμεε  σσττοουυςς  ααιιώώννεεςς,,  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχααίίαα  ΔΔίίοολλκκοο  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα..  ΣΣυυννααννττάάμμεε  

ααννθθρρώώπποουυςς,,  γγεεγγοοννόότταα,,  ααπποοττυυχχίίεεςς  κκααιι  εεππιιττυυχχίίεεςς!!    

ΠΠόόσσοο  δδύύσσκκοολληη  ήή  εεύύκκοολληη  ήήτταανν  ηη  δδιιάάννοοιιξξηη  ττηηςς  ΔΔιιώώρρυυγγααςς  κκααιι  ππόόσσοο  σσηημμααννττιικκήή;;  

    

  
  

  

    



  

  

ΗΗ  ΔΔιιώώρρυυγγαα  ττηηςς  ΚΚοορρίίννθθοουυ  γγίίννεεττααιι  ηη  

ααφφοορρμμήή  γγιιαα  έένναα  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  

ππρρόόγγρρααμμμμαα  πποουυ  ββαασσίίζζεεττααιι  σσεε    

ιισσττοορριικκάά  κκααιι  εεππιισσττηημμοοννιικκάά  

ττεεκκμμηηρριιωωμμέέννοο  υυλλιικκόό  

((φφωωττοογγρρααφφίίεεςς,,  κκεείίμμεενναα,,  ββίίννττεεοο  

κκττλλ..))  κκααιι  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  εειιδδιικκάά  

σσχχεεδδιιαασσμμέέννεεςς  εεφφααρρμμοογγέέςς  κκααιι  

ββιιωωμμααττιικκέέςς  δδρράάσσεειιςς..  

ΠΠααρράάλλλληηλλαα  σσυυννδδέέεειι  ττηηνν  ΔΔιιώώρρυυγγαα  

μμεε  δδιιάάφφοορραα  εεππιισσττηημμοοννιικκάά  κκααιι  

γγννωωσσττιικκάά  ππεεδδίίαα  όόππωωςς  ΙΙσσττοορρίίαα,,  

ΜΜααθθηημμααττιικκάά,,  ΦΦυυσσιικκήή,,  ΤΤέέχχννηη  κκααιι  

ΠΠοολλιιττιισσμμόόςς,,  ααννααδδεειικκννύύοοννττααςς  ττηη  

σσηημμααννττιικκόόττηητταα  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  ιισσττοορρίίααςς..  
  

  

ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  οοιι  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς    

ββιιώώννοουυνν  μμίίαα  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα  ππεερριιήήγγηησσηηςς  ττηηςς  εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  

((ΔΔιιώώρρυυγγαα,,  ΚΚοορριιννθθιιαακκόόςς  κκόόλλπποοςς,,  ΣΣααρρωωννιικκόόςς  κκόόλλπποοςς,,  ππρρααννήή  ττηηςς  ΔΔιιώώρρυυγγααςς,,  
ΟΟδδιικκέέςς  ΓΓέέφφυυρρεεςς  ττοουυ  ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροομμοουυ,,  κκττλλ..))  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  εειιδδιικκώώνν  

σσυυσσττηημμάάττωωνν  εειικκοοννιικκήήςς  ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς  ((εειιδδιικκάά  VViirrttuuaall  RReeaalliittyy  γγυυααλλιιάά))..  

  

  

  

    

ΠΠρροοσσοομμοοιιωωττέέςς,,  ππεειιρρααμμααττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  σσύύγγχχρροοννηη  ττεεχχννοολλοογγίίαα  

((33DD  EExxppeerriieennccee,,  FFllyyiinngg  tthhrroouugghh,,  SSaannddBBooxx))  εεππιισσττρρααττεεύύοοννττααιι  γγιιαα  νναα  σσυυννδδέέσσοουυνν  ττηη  

θθεεωωρρηηττιικκήή  γγννώώσσηη  μμεε  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  εεννόόςς  ααππόό  τταα  μμεεγγααλλύύττεερραα  κκααιι  

εεννττυυππωωσσιιαακκόόττεερραα  ττεεχχννιικκάά  έέρργγαα  ττηηςς  ααννθθρρωωππόόττηηττααςς..  

  



    

  

ΟΟιι  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττοουυ  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  έέχχοουυνν  σσχχεεδδιιαασσττεείί  

κκααιι  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  ααππόό  εειιδδιικκοούύςς  εερρμμηηννεευυττέέςς  σσυυννεερργγάάττεεςς  ττηηςς  ««ΓΓρρααμμμμήήςς  ττοουυ  

ΧΧρρόόννοουυ»»..  ΑΑξξιιοοπποοιιοούύνν  σσύύγγχχρροοννεεςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  μμεεθθόόδδοουυςς  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττωωνν  

εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  ππρροοσσααρρμμόόζζοοννττααιι  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη  

σσχχοολλιικκήή  ββααθθμμίίδδαα..  

  

ΤΤοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  έέχχεειι  δδιιάάρρκκεειιαα  ππεερρίίπποουυ  11,,55  ώώρραα  κκααιι  

ππρροοσσααρρμμόόζζεεττααιι  ααννάάλλοογγαα  σσεε  κκάάθθεε  ηηλλιικκιιαακκήή  οομμάάδδαα..  

  

ΣΣττοο  ΚΚέέννττρροο  ΙΙσσττοορρίίααςς  κκααιι  ΕΕππιισσττήήμμηηςς  ««ΓΓρρααμμμμήή  ττοουυ  ΧΧρρόόννοουυ»»  --  ΑΑσσττιικκήή  ΜΜηη  

ΚΚεερρδδοοσσκκοοππιικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα,,  ααννααππττύύσσσσοοννττααιι,,  ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  κκααιι  υυλλοοπποοιιοούύννττααιι  μμίίαα  

σσεειιρράά  ααππόό  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς,,  εεκκππααιιδδεευυττιικκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααιι  δδρρώώμμεενναα  πποουυ  σσκκοοππόό  

ττοουυςς  έέχχοουυνν  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττηηςς  ιισσττοορριικκήήςς  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς  ττηηςς  

εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  μμααςς..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα  ππρροοάάγγεεττααιι  ηη  εεππιισσττήήμμηη  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  

εεκκφφάάννσσεειιςς  ττηηςς  κκααιι  ααννααδδεειικκννύύεεττααιι  ηη  σσυυμμββοολλήή  ττωωνν  εεππιιμμέέρροουυςς  κκλλάάδδωωνν  ττηηςς  

((ΜΜααθθηημμααττιικκάά,,  ΦΦυυσσιικκήή,,  ΓΓεεωωλλοογγίίαα,,  ΜΜηηχχααννιικκήή,,  κκττλλ..))  σσττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ..  

  

ΗΗ  ««ΓΓρρααμμμμήή  ττοουυ  ΧΧρρόόννοουυ»»  σσττεεγγάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΠΠοοσσεειιδδωωννίίαα  ΚΚοορρίίννθθοουυ,,  σσεε  

σσύύγγχχρροοννεεςς  κκττιιρριιαακκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  σσυυννοολλιικκοούύ  εεμμββααδδοούύ  330000  ττεεττρρααγγωωννιικκώώνν  

μμέέττρρωωνν  κκααιι  ααξξιιοοπποοιιεείί    γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  σσκκοοππώώνν  ττηηςς,,  ττηηνν  σσύύγγχχρροοννηη  

ττεεχχννοολλοογγίίαα..    

  

  

  

          

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ΔΔιιάάρρθθρρωωσσηη  ττοουυ  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ""66  ΧΧΙΙΛΛΙΙΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ""  

  

ΤΤοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ""66  ΧΧΙΙΛΛΙΙΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ"",,  ααπποοσσκκοοππεείί  νναα  ααννααδδεείίξξεειι  ττηη  σσηημμαασσίίαα  

ττωωνν  σσηημμααννττιικκώώνν  μμννηημμεείίωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς::    

  ττηηνν  ααρρχχααίίαα  ΔΔίίοολλκκοο  

  ττοο  ΕΕξξααμμίίλλιιοο  ττεείίχχοοςς    

  ττηηνν  δδιιάάννοοιιξξηη  ττοουυ  ΙΙσσθθμμοούύ  ττηηςς  ΚΚοορρίίννθθοουυ  

  

ΞΞεεννάάγγηησσηη  σσττηηνν  ""ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ""  

  ΜΜέέσσωω  ττηηςς  ιισσττοορριιοογγρρααμμμμήήςς  ((""ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ""))  κκααιι  κκάάννοοννττααςς  έένναα  

σσυυννααρρππαασσττιικκόό  ττααξξίίδδιι  δδιιααμμέέσσοουυ  ττωωνν  ααιιώώννωωνν  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ππλλοούύσσιιοουυ  κκααιι  ιισσττοορριικκάά--

εεππιισσττηημμοοννιικκάά  ττεεκκμμηηρριιωωμμέέννοουυ  υυλλιικκοούύ::  

  φφωωττοογγρρααφφιιώώνν  

  κκεειιμμέέννωωνν  

  ββίίννττεεοο  aanniimmaattiioonn  

ααλλλλάά  κκααιι  δδιιααδδρραασσττιικκώώνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  οοιι  μμααθθηηττέέςς  &&  οοιι  μμααθθήήττρριιεεςς  

έέρρχχοοννττααιι  σσεε  εεππααφφήή  μμεε  ττηηνν  ΔΔίίοολλκκοο,,  ττοο  ΕΕξξααμμίίλλιιοο  ττεείίχχοοςς,,  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττωωνν  

ππρροοσσππααθθεειιώώνν  δδιιάάννοοιιξξηηςς  ττοουυ  ΙΙσσθθμμοούύ  κκααιι  ττηηνν  σσύύννδδεεσσήή  ττοουυςς  μμεε  ττιιςς  λλοοιιππέέςς  εεππιισσττήήμμεεςς  

((ΜΜηηχχααννιικκήή,,  ΓΓεεωωλλοογγίίαα,,  ΦΦυυσσιικκήή,,  ΓΓεεωωγγρρααφφίίαα))..  

  

  



  

  

  

  



  

ΕΕππιισσττήήμμηη  &&  ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα  

  ΠΠρροοσσοομμοοιιωωττέέςς,,  ππεειιρρααμμααττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  σσύύγγχχρροοννηη  ττεεχχννοολλοογγίίαα::  

  

  

  33DD  EExxppeerriieennccee  

  

  
  ΕΕιικκοοννιικκήή  ππττήήσσηη  ((FFllyyiinngg  tthhrroouugghh))  μμεε  σσυυσσκκεευυέέςς  εειικκοοννιικκήήςς  ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς    

        ππάάννωω  ααππόό  ττοονν  ΚΚοορριιννθθιιαακκόό  &&  ΣΣααρρωωννιικκόό  κκόόλλπποο,,  ττοο  ααρρχχααίίοο  λλιιμμάάννιι  ττοουυ  ΛΛεεχχααίίοουυ,,    

        ττοονν  ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό  χχώώρροο  ττωωνν  ΙΙσσθθμμίίωωνν    

  

  
  

        

  

  ΕΕφφααρρμμοογγήή  SSaannddbbooxx  ((RReeaall  ttiimmee  wwaatteerr  ffllooww  ssiimmuullaattiioonn))  

  

  
  



  

  
  

  

εεππιισσττρρααττεεύύοοννττααιι  γγιιαα  νναα  σσυυννδδέέσσοουυνν  μμεε  εευυχχάάρριισσττοο  ττρρόόπποο  ττηη  θθεεωωρρηηττιικκήή  γγννώώσσηη  μμεε  

ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  εεννόόςς  ααππόό  τταα  μμεεγγααλλύύττεερραα  κκααιι  εεννττυυππωωσσιιαακκόόττεερραα  

ττεεχχννιικκάά  έέρργγαα  ττηηςς  ααννθθρρωωππόόττηηττααςς..  

  

  ΠΠεειιρράάμμαατταα  ΦΦυυσσιικκήήςς,,  εεύύκκοολλαα  μμέέσσαα  ααππόό  κκααττάάλλλληηλλαα  εεππεεξξεερργγαασσμμέένναα  φφύύλλλλαα  

εερργγαασσίίααςς  κκααιι  σσυυννάάμμαα  δδιιαασσκκεεδδαασσττιικκάά,,  όόπποουυ  οοιι  μμααθθηηττέέςς  κκααιι  οοιι  μμααθθήήττρριιεεςς  κκααττααννοοοούύνν  

κκααιι  ββιιώώννοουυνν  ττηη  μμεεγγάάλληη  ππρραακκττιικκήή  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  ααρρχχααίίααςς  ΔΔιιόόλλκκοουυ  ωωςς  ""εερργγααλλεείίοουυ""  

μμεεττααφφοορράάςς  ττωωνν  ππλλοοίίωωνν  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  κκααιι  ωωςς  εεννόόςς  εεξξααιιρρεεττιικκάά  σσηημμααννττιικκοούύ  

ττεεχχννοολλοογγιικκοούύ  εεππιιττεεύύγγμμααττοοςς  ττωωνν  ααρρχχααίίωωνν  ΚΚοορριιννθθίίωωνν..  

  

  

  



  

  

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηη  μμόόννιιμμηη  έέκκθθεεσσηη::  ""ΗΗ  ΝΝααυυππηηγγιικκήή  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα""  

  ΣΣεε  εειιδδιικκήή  ααίίθθοουυσσαα  οοιι  μμααθθηηττέέςς  &&  οοιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  μμπποορροούύνν  νναα  ππεερριιεερργγαασσττοούύνν  κκααιι  θθαα  

αανναακκααλλύύψψοουυνν  μμιιαα  σσεειιρράά  ααππόό  σσππάάννιιαα  ξξύύλλιινναα  οομμοοιιώώμμαατταα  ππλλοοίίωωνν  σσεε  κκλλίίμμαακκαα,,  πποολλλλάά  

εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  δδιιααχχρροοννιικκάά  μμεε  ττηηνν  ΚΚόόρριιννθθοο..  

  ηη  ΤΤρριιήήρρηηςς  

  ηη  ΑΑθθηηννααϊϊκκήή  ΔΔιιήήρρηηςς  

  ηη  ΣΣάάμμααιινναα  

  οο  ΒΒυυζζααννττιιννόόςς  ΔΔρρόόμμωωννααςς    
  

εείίννααιι  μμεερριικκάά  ααππόό  τταα  ππλλοοίίαα  ττηηςς  μμοοννααδδιικκήήςς  ααυυττήήςς  σσυυλλλλοογγήήςς,,  κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  σσττοο  χχέέρριι  

κκααιι  μμεε  κκάάθθεε  λλεεππττοομμέέρρεειιαα,,  ππιισσττάά  ααννττίίγγρρααφφαα  ττωωνν  ππρρααγγμμααττιικκώώνν  ππλλοοίίωωνν  γγιιαα  έένναα  

σσυυννααρρππαασσττιικκόό  ττααξξίίδδιι  σσττοονν  χχρρόόννοο..  

  

  



  

  

  

  


