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Έκθεση φωτογραφίας και εποπτικού υλικού 

Εικόνες της Πόλης στο Χρόνο 

 

Α. Δραστηριότητες για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 

 Τι έμεινε το ίδιο? Τι έχει αλλάξει? 
Παρατήρηση παλιών φωτογραφιών, όπου εικονίζονται χαρακτηριστικά σημεία ή κτίρια της 
πόλης και συζήτηση με τους μαθητές αν τα αναγνωρίζουν, αν έχει αλλάξει η μορφή τους 
(π.χ. χρώμα, μέγεθος κλπ), αν η γύρω περιοχή έχει αλλάξει και με ποιον τρόπο 

 

 Η πόλη μας στον χρόνο … από τον 4ο στον 21ο αιώνα   
Σε ένα μεγάλο σε μήκος χαρτί (διάδρομος), έχουν τυπωθεί σε μορφή χρονολογίου οι 
βασικές χρονολογικές περίοδοι και ημερομηνίες που άλλαξαν τη μορφή της πόλης. 
Γκραβούρες, χάρτες, αναπαραστάσεις, φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες κλπ. της πόλης 
τυπωμένες και πλαστικοποιημένες δίνονται στους μαθητές για να τις τοποθετήσουν στην 
αντίστοιχη χρονική περίοδο. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές κατανοούν τη μορφή και την 
εξέλιξη της πόλης τους από την αρχαιότητα μέχρι το παρόν. 

 

 «Κουίζ» Παιχνίδι ερωτήσεων! 
Παιχνίδι με κάρτες, όπου οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες και κάνουν εναλλάξ 
ερωτήσεις στους αντιπάλους. Κερδίζει η ομάδα που συγκεντρώσει τις πιο πολλές σωστές 
απαντήσεις. 
 
Για τις μεγαλύτερες ηλικιακά σχολικές ομάδες η επίσκεψη στον χώρο της έκθεσης μπορεί 
να συνδυαστεί και με αντίστοιχες θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών με 
αναφορές στην τοπική ιστορία είτε με εργασίες της ευέλικτης ζώνης.  
Οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές στην 
πρωτογενή έρευνα για την τοπική ιστορία, μπορούν να περιλαμβάνουν συγκέντρωση 
παλιών φωτογραφιών, γραπτών μαρτυριών, δημοσιευμάτων στον τοπικό Τύπο, videos, 
έρευνα σε αρχεία, καταγραφή αφηγήσεων και προσωπικών εξιστορήσεων μέσα από 
δομημένες συνεντεύξεις κ.α. Με τον τρόπο αυτό η έκθεση θα αποτελέσει αφορμή, ώστε οι 
μαθητές να παράγουν πρωτογενές υλικό, μέσα από την προσωπική τους συμμετοχή και 
ιδιαίτερη ματιά. 
 

Β. Θέματα συζήτησης ανά θεματική ενότητα 

Ενδεικτικά, παρακάτω δίνονται θέματα συζήτησης ανά θεματική ενότητα, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την περιήγηση στην έκθεση (επισημαίνεται ότι 
οι ερωτήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν κατάλληλα στην κάθε σχολική ομάδα καθώς οι 
παρούσες έχουν διατυπωθεί για μαθητές πρώτων τάξεων Γυμνασίου). 
 

1. Η κατοίκηση στον «έρημο λιμένα»  
Συζήτηση για τη θέση του οικισμού του Λαδοχωρίου, τα κτίριά του, τους κατοίκους του 
(γαιοκτήμονες και κάτοικοι του λιμανιού).  

 Γνωρίζατε ότι υπήρχε ένας ρωμαϊκός οικισμός κάτω από το σημερινό Λαδοχώρι; 

 Πως φαντάζεστε αυτόν τον οικισμό μέσα από τις φωτογραφίες και τα κείμενα; Ήταν 
ένα ωραίο μέρος να ζει κανείς; 

 Ποια από τις φωτογραφίες των ανασκαφών σας εντυπωσιάζει περισσότερο και 
ποια δεν καταλαβαίνετε; 
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 Για ποιους λόγους οι Ρωμαίοι διάλεξαν αυτή την περιοχή για να φτιάξουν την πόλη 
τους; 

 Θέλετε να δείτε μερικά από τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον οικισμό του 
Λαδοχωρίου; 

 
2. Η Γουμενίτσα και το λιμάνι της στο δρόμο Βυζαντινών, Βενετών και Τούρκων 

Συζήτηση για τη σημασία του λιμανιού για τους Βενετούς και τους Τούρκους. Ιδιαίτερη 
αναφορά στους χάρτες και τα χαρακτικά, για τον τρόπο που αποτυπώνουν την περιοχή, τη 
χρησιμότητά τους κλπ. 

 Παρατηρείστε τους χάρτες. Τι σας εντυπωσιάζει, τι δεν καταλαβαίνετε; Μοιάζουν 
με τους σημερινούς χάρτες; 

 Γιατί νομίζετε οι Βενετοί και οι Οθωμανοί επιδίωκαν να κατακτήσουν το λιμάνι της 
Γουμενίτσας και τα παράλια της Ηπείρου; 

 Γιατί έφτιαξαν κάστρο στο λόφο επάνω από το λιμάνι; 

 Παρατηρείστε την αεροφωτογραφία και το χαρακτικό του κάστρου, ποιες 
ομοιότητες και ποιες διαφορές βρίσκετε;  

3. Η μικρή πολιτεία ανατέλλει στην αυγή του 20ου  
Συζήτηση για τη μορφή, το μέγεθος και τους κατοίκους της πόλης. Πόσο τα ιστορικά 
γεγονότα επηρεάζουν την πόλη;  

 Πόσες διαφορετικές κοινότητες ζούσαν στην πόλη; Μπορείτε να φανταστείτε πως 
ήταν η συνύπαρξη τους; 

 Παρατήρηστε τη φωτογραφία με τη λεζάντα «Συνάντηση επισήμων» Πόσες 
διαφορετικές ενδυμασίες μπορείτε να δείτε; Τι σημαίνουν οι διαφορετικές 
φορεσιές; 

 Στο κάτω μέρος του πόστερ βλέπουμε έναν δρόμο της πόλης το 1920. Ποιες 
διαφορές έχει με τους σημερινούς δρόμους της πόλης μας; 

 
4. Η μικρή πολιτεία στον 20ο αιώνα 

Συζήτηση για τα ιστορικά γεγονότα του επηρέασαν την πόλη –εικόνα, μέγεθος, πληθυσμός 
κλπ. 

 Συγκρίνετε τις δύο πρώτες φωτογραφίες (η Ηγουμενίτσα πριν τον πόλεμο) με την 
τρίτη φωτογραφία που δείχνει την Ηγουμενίτσα μετά την αποχώρηση του 
γερμανικού στρατού. Τι έχει αλλάξει; 

 Παρατηρήστε την τέταρτη φωτογραφία με τους πολιτικούς πρόσφυγες να φτάνουν 
στην Ηγουμενίτσα και συζητήστε για τα συναισθήματα των ανθρώπων στη 
φωτογραφία. 

 
5. Το Μέγαρο Πιτούλη 

Συζήτηση για το μέγαρο, τη μοναδικότητά του για την πόλη της Ηγουμενίτσας, τα 
αρχιτεκτονικά του στοιχεία- μέσα από την παρατήρηση των φωτογραφιών-, την ιστοτία της 
οικογένειας. 

 Ποια ήταν η οικογένεια Πιτούλη; 

 Παρατηρήστε τις δύο εικόνες με την οικογένεια Πιτούλη και συζητήστε για την 
αλλαγή της ενδυμασίας τους . Τι σημαίνει κάθε ενδυμασία;  

 Παρατηρήστε τις φωτογραφίες και συζητήστε για τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 
του μεγάρου 

 Ποια είναι η ιστορία του μεγάρου (οικία, νοσοκομείο, καταφύγιο ανταρτών, 
κατάλυμα για τους δημόσιους υπαλλήλους κλπ.); 

 Ποια περιοχή της πόλης θα επιλέγατε να χτίσετε το δικό σας «μέγαρο» για την 
οικογένειά σας και πως θα έμοιαζε?  
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6. Προς μια τουριστική ανάπτυξη: Το λιμάνι 
Συζήτηση για τη σημασία του λιμανιού για τη ζωή της πόλης.  
Σύνδεση με το ρωμαϊκό οικισμό στο Λαδοχώρι, γύρω από το λιμάνι, αλλά και με τους 
Τουρκοβενετικούς πολέμους για την κατοχή του λιμανιού. 

 Πόσα δρομολόγια έχει σήμερα το λιμάνι Ηγουμενίτσας; Πόσοι άνθρωποι και 
εμπορεύματα μετακινούνται κάθε χρόνο; Υπάρχουν άλλα τόσο μεγάλα λιμάνια στην 
περιοχή; 

 Πως φαντάζεστε το λιμάνι στο μέλλον; 
 

7. Προς μια τουριστική ανάπτυξη: Το Ξενία 
Συζήτηση για το τι ήταν αρχικά το «Ξενία» : αρχιτέκτονας, τοποθεσία, χρήση, λειτουργία. 
Παρουσίαση της χρήσης του ως ΤΕΙ. Αναφορά στην κήρυξή του ως μνημείο νεότερης 
αρχιτεκτονικής ιστορίας 

 Tι σημαίνει η λέξη «motel»; 

 Παρατηρήστε τις φωτογραφίες από τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς χώρους 
του ξενοδοχείου. Τι σας αρέσει; 

 Ποια θα θέλατε να είναι η συνέχεια της ζωής του κτιρίου; 
 

8. Οι παλιές μας γειτονιές….. το παραλιακό μέτωπο./ Οι παλιές μας γειτονιές 
Συζήτηση για τη σημερινή πόλη μέσα από τις φωτογραφίες του πόστερ. Σύγκριση των 
σύγχρονων φωτογραφιών με εκείνες του ’50-΄60. Στη συζήτηση μπορούν να 
συμπεριληφθούν και αποσπάσματα από το διήγημα του Σ. Δημητρίου «Αππία – Εγνατία». 

 Τι σας αρέσει στην πόλης μας; 

 Τι δεν σας αρέσει στην πόλη μας; 

 Έχετε ακούσει από τους γονείς ή τους παππούδες σας για κτίρια ή μέρη της  πόλης, 
τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν (π.χ. κινηματογράφοι); 

 Αν ήσουν ο/ η δήμαρχος, ποιο θα ήταν το πρώτο που θα άλλαζες/ ή έφτιαχνές στην 
πόλη; 

 Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να γίνει πιο όμορφη η πόλη μας (λουλούδια 
στα μπαλκόνια, καθαρά πάρκα και παιδικές χαρές, όμορφα χρώματα στα σπίτια 
μας κλπ.) 

 Πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα παλιά κτίρια μιας πόλης; 
 

9. Οι αναμνήσεις του χθες…. σε μικρή κλίμακα 
Συζήτηση με αφορμή τις φωτογραφίες του πόστερ για τη ζωή των ανθρώπων «του χθες», 
την ενδυμασία τους, τα επαγγέλματα κλπ.  

 Πόσα έχουν αλλάξει στην καθημερινή ζωή; 

 Τι φαντάζεστε ότι θα έχει αλλάξει μετά από 50 χρόνια? 

 

Δ. Χρονολόγιο 

Ενδεικτικά παρακάτω παρουσιάζονται το χρονολόγιο αλλά και ορισμένες από τις κάρτες, οι 
οποίες αντιστοιχούν σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους (υπάρχει χρωματική αντιστοιχία 
χρονολογίου και καρτών για να είναι πιο εύκολη η δραστηριότητα). Οι μαθητές, με τη 
βοήθεια των εκπαιδευτών, τοποθετούν τις κάρτες και συζητούν για τις πληροφορίες. 
Επιπλέον, στο χρονολόγιο τοποθετούνται φωτογραφίες, χάρτες κλπ. για κάθε περίοδο. 
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Ε. «Κουίζ» Παιχνίδι ερωτήσεων 

Για τις μεγαλύτερες ηλικιακά σχολικές ομάδες, η επίσκεψη στην έκθεση μπορεί να 
ολοκληρωθεί με παιχνίδι ερωτήσεων, που καλύπτουν όλες τις θεματικές της έκθεσης. 
Παρακάτω, δίνονται οι ερωτήσεις-απαντήσεις του παιχνιδιού. 

1. Μέχρι πότε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ήταν «έρημος λιμένας»? (5ος αιώνας π.Χ.)  
2. Οι Κορίνθιοι ή οι Κερκυραίοι αγκυροβολούν τα πλοία τους στον κόλπο της 

Ηγουμενίτσας πριν τη Ναυμαχία των Συβότων το 433 π.Χ.? (Οι Κορίνθιοι) 
3. Που μένουν οι πλούσιοι Ρωμαίοι γαιοκτήμονες? (σε αργεπαύλεις γύρω από τον 

κόλπο της Ηγουμενίτσας) 
4. Ο ρωμαϊκός οικισμός στο Λαδοχώρι είχε λουτρά? (Ναι) 
5. Που βρισκόταν το λιμάνι και το νεκροταφείο του ρωμαϊκού οικισμού του 

Λαδοχωρίου? (Το λιμάνι στα σημερινά Δικαστήρια και το νεκροταφείο στην περιοχή 
του γηπέδου και του Μουσείου) 

6. Γιατί ερημώνει σιγά σιγά ο οικισμός του Λαδοχωρίου μετά τον 6ο αιώνα μ.Χ? (Από 
τις επιδρομές των Σλάβων) 

7. Τι δίνει σαν προίκα στην κόρη του ο Δεσπότης της Ηπείρου Νικηφόρος? (Την 
Ηγουμενίτσα και τμήμα της Θεσπρωτίας) 

8. Πως λεγόταν ο αρχηγός των Σέρβων που κατέκτησαν τη Θεσπρωτία και όλο το 
Δεσποτάτο της Ηπείρου? (Στέφανος Δουσάν) 

9. Ποιο ήταν το πρώτο όνομα της πόλης? (Γουμενίτσα) 
10. Με ποιους πολεμούσαν οι Οθωμανοί για να κατακτήσουν το λιμάνι αλλά και 

ολόκληρη τη Θεσπρωτία και τα παράλια της Ηπείρου? (Με τους Βενετούς) 
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11. Ποιος ανατίναξε το φρούριο – οχυρό της Γουμενίτσας? (Οι Βενετοί) 
12. Ποιος ναύαρχος πήρε τα 12 κανόνια του φρουρίου της Γουμενίτσας και που τα 

μετέφερε? (Ο ναύαρχος των Βενετών Μοροζίνι τα μετέφερε στην Κέρκυρα) 
13. Ποιος επισκεύασε το κάστρο της Γουμενίτσας μετά τον βομβαρδισμό του από τους 

Βενετούς? (Ο Αλή Πασάς) 
14. Το 1900, στις αρχές του 20ου αιώνα, η Γουμενίτσα ήταν ένα πολυσύχναστο λιμάνι ή 

ένα ασήμαντο ψαροχώρι? (Ψαροχώρι) 
15. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Γουμενίτσα είχε μόνο μια γειτονιά (μαχαλά) όπου 

έμεναν χριστιανοί και τσάμηδες, πως λεγόταν αυτή η γειτονιά? (Γράβα) 
16. Ποιος ονόμασε την πόλη «Ρεσαδιέ»? (ο τοπικός Μπέης Χαμίτ)  
17. Πότε απελευθερώθηκε η Θεσπρωτία και η Γουμενίτσα ονομάστηκε Ηγουμενίτσα? 

(Το Φεβρουάριο του 1913) 
18. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Ηγουμενίτσα νέοι 

κάτοικοι. Από ποια μέρη? (Βόρεια Ήπειρο και Γράμμο) 
19. Το 1920 η Ηγουμενίτσα είχε περίπου 900 κατοίκους. Σωστό ή λάθος? (Λάθος είχε 

645 κατοίκους) 
20. Στην Ηγουμενίτσα στο πρώτο μισό του 20ο αιώνα κατοικούσαν αρμονικά πολλές 

κοινότητες. Θυμάστε δύο από αυτές; (Τσάμηδες, Βλάχοι, Αρβανίτες, 
Βορειοηπειρώτες, Μικρασιάτες) 

21. Ποια ήταν η οικογένεια Πιτούλη? (Μια μεγάλη οικογένεια βλάχων που έρχεται να 
εγκατασταθεί στην πόλη) 

22. Γιατί ήταν εντυπωσιακό το μέγαρο Πιτούλη? (Ευρωπαϊκό σχέδιο, κολόνες, τρεις 
όροφοι, κήπος 40 στρεμ., πηγάδια κλπ.) 

23. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το μέγαρο Πιτούλη σε τι 
μετατράπηκε? (Σε νοσοκομείο) 

24. Πότε και από ποιους καταστράφηκε εντελώς η πόλη? (στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 
από τον γερμανικό στρατό) 

25. Ποια ήταν τα ονόματα των πλοίων που σύνδεσαν την Αδριατική με την 
Ηγουμενίτσα; (Αππία και Εγνατία) 

26. Πότε κατασκευάστηκε το Μοτέλ Ξενία? (Το 1959) 
27. Ξέρετε τι ήταν τα κτίρια του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας πριν τη λειτουργία του ΤΕΙ? (Το 

Μοτέλ Ξενία) 
28. Ποιο κτίριο της Ηγουμενίτσας είναι από το 2008 μνημείο νεότερης αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς? (Το Μοτέλ Ξενία - ΤΕΙ) 
29. Πως ονομάζεται το αναψυκτήριο που κατασκευάστηκε στον κήπο δίπλα στο λιμάνι? 

(Πάνθεον) 
30. Σε ποιο κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης βρισκόταν το 1950 ο πρώτος σταθμός 

των ΚΤΕΛ? (Στον πεζόδρομο της Γρ. Λαμπράκη) 

ΣΤ. Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

Στην ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείο Ηγουμενίτσας υπάρχουν πληροφορίες για την 
έκθεση [http://igoumenitsamuseum.gr/view_exhibition/5/1/eikones-tis-polis-ston-hrono-
ekthesi-fwtografias-kai-pliroforiakoy-ylikoy-gia-tin-poli-tis-igoymenitsas].  
Περαιτέρω πληροφορίες και εποπτικό υλικό μπορούν να προκύψουν και από την ενδεικτική 
βιβλιογραφία που παραθέτουμε: 
 

1. Αθανασίου Κίτσου, Θεσπρωτική Γη, Αθήναι 1977, Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής 
Εταιρείας Αθηνών 

2. Βασίλειος Λουκάς, Η Ηγουμενίτσα τη δεκαετία του 1930, όπως τη γνώρισα και τη 
θυμάμαι, Ηγουμενίτσα 2002, Πανεπιστημιακό τυπογραφείο Ιωαννίνων 

3. Κωνσταντίνος Λώμης, Αναστάσιος Βασιάδης, …εν Ηγουμενίτση ανθρώπινες Σχέσεις. 
Αναμνήσεις από τα σχολικά χρόνια, Αθήνα 2005, εκδόσεις Αντιμόνιον  
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4. Πόπη Μαρνέλη-Πιτούλη, Η πολιτεία και ο δημιουργός της,  Αθήνα-Γιάννενα 1986, 
εκ. Δωδώνη 

5. Σπύρος Μελετζής. Φωτογραφίζοντας τη Θεσπρωτία, έκδοση λευκώματος ΤΕΔΚ 
Θεσπρωτίας, 

6. Ιχνηλασία στο χώρο της λιτότητας, της μικρής κλίμακας, του μέτρου. Θεσπρωτία, 
έκδοση λευκώματος  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας 

7. Πάμε σαν άλλοτε, ημερολόγιο 2010 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας 
8. Γιάννης Γ. Σάρρας, Η Θεσπρωτία δια μέσου των αιώνων. 40.000 π.Χ. μέχρι σήμερα, 

τ. 2 και 3, Αθήνα 1998, Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων Χάρη Πάτση 
9. Πέτρος Αλ. Χρήστου, Το Καλειδοσκόπιο… της Θεσπρωτίας, Αθήνα 2011, εκδόσεις 

Παπαζήση 
 


