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Η δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θξίλεηαη αλαγθαία, θαζώο νη λένη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ην παξειζόλ ηνπ 

ηόπνπ ηνπο. Με απηό ην δεδνκέλν, ν Γήκνο Σεκέλνπο πξαγκαηνπνηεί εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κε ζέκα 

«Βπδαληηλή Κξήηε ζηα ρξόληα ηνπ Νηθεθόξνπ Φσθά, 961-1206κ.Χ.».  

 

Σν πξόγξακκα πνπ πινπνηείηαη από ηελ Πνιηηηζηηθή Δηαηξία θαη ην Ιζηνξηθό Αξρείν ηνπ Γήκνπ Σεκέλνπο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνύ Ηξαθιείνπ, απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Β’ θαη 

Γ’ Γπκλαζίνπ, θαζώο θαη ζε καζεηέο Β’ Λπθείνπ. Η έλαξμή ηνπ γίλεηαη ζήκεξα, κε καζεηέο ηνπ 3νπ Λπθείνπ 

Ηξαθιείνπ, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ θαηά ηε Βπδαληηλή πεξίνδν.  

 

Πξόθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε πξηλ δύν ρξόληα. Ο δήκαξρνο Σεκέλνπο Λάκπξνο Πεξβνιαξάθεο 

κηιώληαο ζηελ «Π» ιέεη ζρεηηθά κ’ απηό «Γεκηνπξγήζακε ηελ Δηαηξεία Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ 

Σεκέλνπο, ε νπνία αζρνιήζεθε θαη αζρνιείηαη κε ηα πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά δξώκελα ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη 

πνιιά θαη ζεκαληηθά, κε θπξίαξρν ην θάζηξν Νηθεθόξνπ Φσθά, ην θάζηξν Σέκελνο, απ’ όπνπ σο γλσζηόλ 

πήξε ην όλνκα ε επαξρία Σεκέλνπο. Ιζηνξηθά μέξνπκε όηη είλαη από ηα πην ζεκαληηθά ή ην πην ζεκαληηθό 

θάζηξν ζηελ Κξήηε. Απηό ην βάξνο ησλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπκε, καο ώζεζε θαη καο έδσζε ην 

έλαπζκα λα θηηάμνπκε κηα δηαδηθαζία ώζηε λα κπνξέζνπκε λα ην αλαδείμνπκε θαη λα ην πξνβάινπκε. ην 

πιαίζην ηεο δξάζεο ηεο Δηαηξείαο πξνρσξήζακε θαη αλαπηύζζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ην νπνίν ελέηαμε 

ζην πξόγξακκά ηεο ε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηξαθιείνπ». ύκθσλα κε ην δήκαξρν 

Σεκέλνπο ήδε έρνπλ δειώζεη ελδηαθέξνλ έμη ζρνιεία, καζεηέο ησλ νπνίσλ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα 

πξνβνιήο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο.  

 

Ο ίδηνο ραξαθηεξίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ην πξόγξακκα, γηαηί, όπσο ιέεη, εθηόο από ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, πεξηιακβάλεη θαη επηζθέςεηο ζην βπδαληηλό θάζηξν ηνπ Σεκέλνπο πνπ βξίζθεηαη ζην ιόθν Ρόθα, 

πάλσ από ηνλ Πξνθήηε Ηιία.  

 

Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Γήκνπ Σεκέλνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν θηιόινγνο Νίθνο 

Γηγνπξηάθεο, ν νπνίνο έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε αληηθείκελν ηε Βπδαληηλή Αξραηνινγία.  

 

Ο θ.Γηγνπξηάθεο ππνγξακκίδεη όηη ε κειέηε θαη θαηαγξαθή ηεο ηνπηθήο καο ηζηνξίαο είλαη ελδηαθέξνπζα, 

απαξαίηεηε θαη πνιιαπιά ρξήζηκε γηα ηηο θνηλσλίεο ηνπ ζήκεξα. «Δλδηαθέξνπζα γηαηί ην αληηθείκελό ηεο είλαη 

νη άλζξσπνη, απαξαίηεηε γηαηί κειεηώληαο ηνπο αλζξώπνπο θαη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο εθείλνη 

ιεηηνύξγεζαλ, δηακνξθώλεηαη ε ηαπηόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ αλζξώπσλ ζε ηνπηθό, εζληθό, επξσπατθό θαη 

παγθόζκην επίπεδν θαη παξάιιεια αλαπηύζζεηαη ε ηθαλόηεηά ηνπο λα θαηαλννύλ ην ζύγρξνλν θόζκν. Χξήζηκε 

γηαηί ε κειέηε απηή επλνεί ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο θαη αλήζπρεο γηα ηα πξάγκαηα ζθέςεο» πξνζζέηεη.  

 

Ο θ.Γηγνπξηάθεο αλαθέξεη αθόκα όηη ν Γήκνο Σεκέλνπο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο επηβίσζεο 

πνιιώλ θαη αμηόινγσλ ζηνηρείσλ ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνύ, θαζώο απνηέιεζε θνκβηθό ζεκείν επηθνηλσλίαο 

κεηαμύ Βόξεηαο θαη Νόηηαο ζάιαζζαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηξαθιείνπ, θαηνηθήζεθε από ηα λενιηζηθά ρξόληα, ηα 

Μηλσηθά-Αξρατθά, ηα Βπδαληηλά θαη ηα λεόηεξα ρξόληα, ελώ ε πεξηνρή δηαδξακάηηζε ζεκαληηθό ξόιν θαηά ηελ 

θξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1897. «Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό είλαη ην βπδαληηλό παξειζόλ ην νπνίν ζεκαδεύεη ηε 

θπζηνγλσκία ηεο παξνρήο. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξώλεη ε βπδαληηλή θαζηξνπνιηηεία ηελ νπνία ίδξπζε ν ηόηε 

απηνθξάηνξαο Νηθεθόξνο Φσθάο, κε ηελ νλνκαζία Σέκελνο θαη όπνπ ηνπνζέηεζε ηε δηνηθεηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ ην 961 κ.Χ., όηαλ αλαθαηέιαβε ηελ Κξήηε κεηά από 137 ρξόληα αξαβηθήο 

θαηάθηεζεο. Σν θάζηξν ηνπ Σεκέλνπο απνηειεί ζήκεξα ην πιένλ ραξαθηεξηζηηθό δείγκα βπδαληηλήο 

νρπξσηηθήο θαηά ηα κεζνβπδαληηλά ρξόληα».  

 

Σν πξόγξακκα πινπνηείηαη θάζε Πέκπηε θαη Παξαζθεπή ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γήκνπ 



Σεκέλνπο.  

 


