
Η  ΕΚΔΡΟ ΜΗ  ΤΟ Υ  ΣΥΝΔΕ ΣΜ ΟΥ ΜΑΣ  

Η εκδρομή του Συνδέσμου μας (12-5-2018), αν και ήταν ημερήσια, πρόσφερε 

ένα μαγικό ταξίδι και γέμισε με συναισθήματα τους συμμετέχοντες.  

1ος σταθμός: Η Χαιρώνεια με τον θλιμμένο λέοντα, τον οποίον έστησαν οι 

Θηβαίοι, εις ανάμνηση της γενναίας υπεράσπισης ενός κόσμου που έδυε. Το 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Χαιρώνειας με εκθέματα που καλύπτουν το 

διάστημα από τους προϊστορικούς έως τους πρώιμους Χριστιανικούς 

χρόνους μάς μετέφερε σε άλλες εποχές. 

2ος σταθμός: Η γραφική Αμφίκλεια με την καταπράσινη πλατεία της και το 

αξιόλογο Μουσείο Άρτου και Επαγγελμάτων. Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου 

παρουσιάζει τον κύκλο του ψωμιού και συμπληρώνεται με δύο ενότητες: 

α)Το ψωμί στον κύκλο του ανθρώπου (γέννηση - γάμος - θάνατος) και  

β)Το ψωμί στον κύκλο του χρόνου (Χριστούγεννα - Πάσχα - Θερισμός κ.λπ.). 

Πλούσια η ποικιλία των ψωμιών σε διάφορα μεγέθη, σχήματα και ανάγλυφα 

σχέδια, στα οποία φαίνεται καθαρά ο πρωταγωνιστικός ρόλος, στην 

καθημερινή, κοινωνική και θρησκευτική ζωή. 

Το Μουσείο Επαγγελμάτων φιλοξενεί πολύτιμα αντικείμενα κληρονομιάς, 

Μεταξύ των εκθεμάτων βρίσκονται σύνεργα χαρακτηριστικών επαγγελματιών 

παλαιοτέρων εποχών αλλά και μεμονωμένα αντικείμενα καθημερινότητας. 

3ος σταθμός: Το Χάνι της Γραβιάς, ένας Ιστορικός χώρος μοναδικός, όπου 

διαδραματίστηκε μία από τις ενδοξότερες μάχες της ελληνικής Ιστορίας, με 

πρωτεργάτη τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο με 

τα παλληκάρια του, στη διάσωση της ελληνικής Επανάστασης. Η συγκίνηση, 

η υπερηφάνεια και ο θαυμασμός μας κατέκλυσαν, την ώρα της προβολής 

του video της μάχης, καθώς και την ώρα που όλοι μαζί ψάλλαμε τον Εθνικό 

μας Ύμνο. 

Σε αυτό το μαγικό ταξίδι το γεμάτο χρώματα και αρώματα της μοναδικής 

φύσης της Πατρίδας μας που δε νικήθηκε από τον χρόνο, οδηγός μας ήταν η 

πάντα ευγενική και πρόθυμη να μας μιλήσει για την Ιστορία της Πατρίδας μας 

κα Ήρα Βελλέ, την οποία θερμά ευχαριστούμε. Επίσης, ευχαριστούμε και την 

κα Κατερίνα Ρήγα που μοιράστηκε μαζί μας τα όμορφα ποιήματά της.  


