
To Zάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο Πειραιά με αφορμή την συμπλήρωση 40 χρόνων από την 

υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Ιστορικών Αρχείων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ηistorical Archives of the European Union) έκθεση στο χώρο του 

θεάτρου του σχολείου με τίτλο « Η Ελλάδα στην Ευρώπη: 1981-2021». Η έκθεση παρέμεινε 

ανοιχτή από τις 20 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2021 και είχαν την ευκαιρία 

να την επισκεφτούν όλοι οι μαθητές του σχολείου μας. Ουσιαστικά στο χώρο του σχολείου 

φιλοξενήθηκαν δύο εκθέσεις. Η πρώτη περιελάμβανε τα εκθέματα της πρωτότυπης έκθεσης 

του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με τα 

Ιστορικά Αρχεία της ΕΕ.  H δεύτερη έκθεση περιελάμβανε τα αποτέλεσματα της εργασίας των 

μαθητών του Ζαννείου, προϊόν της συνεργασίας του σχολείου μας με το Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα των Ιστορικών Αρχείων της ΕΕ.  

Δεκατρείς μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Γ1-Γ2 (Αγγλικά Προχωρημένοι) υπό την 

καθοδήγηση των καθηγητών του σχολείου (Αγγελή Ευσταθίας, Κίτσου Σοφίας, 

Παπαγεωργίου Αγγελικής, Τσαγκρίδου Κωνσταντίνας) και των εκπαιδευτών των Ιστορικών 

Αρχείων της ΕΕ και υπό την εποπτεία της καθηγήτριας Κίτσου Σοφίας, η οποία είχε την 

ευθύνη του συντονισμού και της υλοποίησης της εν λόγω δράσης από πλευράς του Ζαννείου 

Προτύπου Γυμνασίου Πειραιά, αξιοποιώντας μεθόδους και εργαλεία της προφορικής 

ιστορίας (μέσω αυτοβιογραφικών συνεντεύξεων που πήραν από μέλη των οικογενειών τους 

και της ευρύτερης  κοινότητας) ενίσχυσαν τις γνώσεις και την οπτική τους για την ένταξη της 

Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την 40χρονη πορεία της Ελλάδας στην ΕΕ, 

προσέγγισαν με βιωματικό τρόπο την πολύπλευρη σχέση Ελλάδας-Ευρώπης και συμμετείχαν 

σε έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ παρόντος και παρελθόντος και μέσω της χρήσης 

διαφόρων καναλιών (προφορικό, γραπτό, οπτικό, πολυμεσικό) παρήγαγαν υλικό (βίντεο, 

έργα ζωγραφικής, αφίσες, ποιήματα, κόμικ  κλπ.) με το οποίο επικοινώνησαν τις προσωπικές 

και συλλογικές τους σκέψεις για τον ευρωπαϊκό χώρο καθώς και τις προσδοκίες και τα 

οράματά τους για το Μέλλον της Ευρώπης.  Οι δεκατρείς μαθητές και μαθήτριες που πήραν 

μέρος ήταν οι:  

Αθανασοπούλου Εμμέλεια 

Βακογιάννη Αναστασία-Χριστίνα 

Βαφείας Στέφανος-Σωκράτης 

Βλάχου Χρυσή 

Γκουτζουρή Ζωή 

Γουνελά Ελένη 

Δαλαμπίρα Δέσποινα 

Δημητριάδου Λυδία 

Δημοπούλου Ελένη-Ιωάννα 

Δρίβα Αναστασία-Μαρία 

Καλογεράκης Ελευθέριος 

Καρακατσάνη Ελένη 



Μαλλούχου Αλεξάνδρα 

Oι μαθητές του Ζαννείου ανασύνθεσαν και κατέγραψαν την σύγχρονη ιστορία αξιοποιώντας 

την μοναδική φύση των προφορικών πηγών και αφηγήσεων ζωής. Εκτός από τους παραπάνω 

μαθητές και άλλοι μαθητές του σχολείου μας συνέβαλαν στην επιτυχία της εν λόγω έκθεσης 

με τις εμπνευσμένες εικαστικές δημιουργίες τους.  

Συντάκτης: Δρ. Κίτσου Σοφία, ΠΕ 06 Αγγλικής 

 



 

 



 

 

 



 


