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Αρχαίων Οίκοσ «ο Κιποσ του 
Κπποκράτθ»

Σο πολιτιςτικό κζντρο «ο Κιποσ του Κπποκράτθ» 
βρίςκεται ςτθν Κω, δραςτθριοποιείται ςτθν ανάδειξθ 
του αρχαίου ελλθνικοφ τρόπου ηωισ τον 5αι. π.χ.. 

τα 12 χρόνια λειτουργίασ του, δθμιουργικθκαν 
εκπαιδευτικά προγράμματα για  μακθτζσ όλων των 
θλικιϊν. Σα προγράμματα περιλαμβάνουν μακιματα  
αρχαίασ ελλθνικισ ιςτορίασ, φιλοςοφία τθσ ιατρικισ, 
βοτανολογία και διατροφι, βαςιςμζνα ςτθν 
φιλοςοφία του πατερά τθσ ιατρικισ Κπποκράτθ και τθν 
ιςτορία όλων των μεγάλων φιλοςόφων.



Εκπαιδευτικά προγράμματα

2008-2020



Εκπαιδευτικά και πολιτιςτικά 
προγράμματα

• Σο κζντρο μασ αςχολείται με τθν διατιρθςθ τθσ 
πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ ,τθν παιδεία και 
τθν ιςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ. Η ςυνεργαςία 
μασ με ςχολεία τθσ Κω, τθσ Ακινασ αλλά και 
διεκνι πανεπιςτιμια κατάφερε να δθμιουργιςει 
βοτανικοφσ κιπουσ μζςα ςτα ςχολεία μασ αλλά 
και να οδθγιςει τα παιδιά μασ ςε ζνα υγιεινό 
τρόπο διατροφισ ενϊ παράλλθλα να τα 
ευαιςκθτοποιιςει ςε κζματα οικολογικά και τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ. 



Κςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ



Κατρικι

το κζντρο μασ τα παιδιά διδάςκονται τθν 
ιςτορία τθσ αρχαίασ ιατρικισ από τθν εποχι του 
Αςκλθπιοφ, κεοφ τθσ Κατρικισ μζχρι τον Πατζρα, 
Κπποκράτθ. Σισ φυςικζσ μεκόδουσ που 
χρθςιμοποιικθκαν από αυτοφσ και πωσ 
διαςϊκθκαν μζχρι τισ θμζρεσ μασ μζςα από τθν 
λαϊκι μασ παράδοςθ. Για μασ είναι ςθμαντικό να 
κρατθκοφν αυτζσ οι πλθροφορίεσ ηωντανζσ ςτισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των παιδιϊν μασ. ε μια 
εποχι αςκενειϊν και υπερκατανάλωςθσ.   



«…το φάρμακο ςου είναι το φαγητό 
ςου…»



Διατροφι και Μυκολογία

• το μάκθμα τθσ διατροφισ τα παιδιά ςυνδζονται με τθν 
μυκολογία μασ  και τθν ιατρικι . H Ιζα Ακθνά, κεά τθσ ςοφίασ 
κρατεί ζνα κλαδί ελιάσ, ςφμβολο ςοφίασ και θ κεά Διμθτρα ζνα 
ςτάχυ ςιταριοφ. Η Θρα ζνα ρόδι και ο Αςκλθπιόσ τον ιερό Όφθ. Σα 
ςφμβολα μασ οδθγοφν ςτθν ςωςτι διατροφι μασ με άφκονα 
δθμθτριακά, φροφτα και λαχανικά .Ενϊ ο όφθσ το ςφμβολο τθσ 
ιατρικισ ανά τουσ αιϊνεσ ςυμβολίηει το φαρμάκι που ο Ιεόσ το 
ζκανε Φάρμακο. Από τουσ κεοφσ κα οδθγθκοφμε ςτον πατερά τθσ 
ιατρικισ Κπποκράτθ και τθν φιλοςοφία του « Σο φάρμακό ςου είναι 
θ τροφι ςου» και τθν ιςτορία του με παράλλθλθ αναφορά τθσ 
ςπουδαιότθτασ των αρχαίων φαρμάκων όπωσ τα βότανα και θ 
διατροφι. Η αξία τθσ κεραπευτικισ των προγόνων μασ, ιδιαίτερα 
ςτθν εποχι μασ, κεωροφμε ότι είναι μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ. 



Διατροφή



Βοτανολογία



Πρακτικι Φιλοςοφία

• Παράλλθλα με τθν κεωρία τα παιδιά κάνουν πρακτικι 
,φυτεφοντασ δζνδρα και βότανα και μακαίνοντασ τθν 
κεραπευτικι αξία των βοτάνων και των φροφτων. Η 
γνϊςθ αυτι κα τα οδθγιςει ςτθν χριςθ των φυςικϊν 
φαρμάκων ςτθν ηωι τουσ. «… καλφτερα να 
προλαμβάνεισ παρά να κεραπεφεισ…».  Μζχρι ςιμερα 
ζχουν δθμιουργθκεί μικροί και μεγάλοι βοτανικοί 
κιποι και τα δζνδρα που ρίηωςαν είναι πάνω από 
2.000. ε μια εποχι που θ οικολογικι καταςτροφι 
είναι τεράςτια με τθν βοικεια των παιδιϊν 
καταφζραμε να δθμιουργιςουμε νζουσ πνεφμονεσ 
πραςίνου, μζςα ςτα ςχολεία αλλά και ςτα δάςθ γφρω 
από τον κιπο μασ.



Αναδαςϊςεισ



Οι μικροί Κιποι



Προςταςία του περιβάλλοντοσ και 
Ανακφκλωςθ







Ιςτορία τησ Φιλοςοφίασ



Αρχαία Ελλθνικι φιλοςοφία

• Σα προγράμματα μασ αςχολοφνται επίςθσ με το 
να παρουςιάςουν τθν φιλοςοφία και τθν τζχνθ 
τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ. Η γνϊςθ του πολιτιςμοφ 
και τθσ κακθμερινότθτασ των προγόνων μασ 
είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ. Η ςφνδεςθ μαηί τουσ κα 
βοθκιςει τισ νζεσ γενεζσ να βρουν μεγάλεσ 
θκικζσ αξίεσ όπωσ ο εβαςμόσ ςτθν Οικογζνεια 
και τουσ προγόνουσ μασ, θ Τγεία Μασ ,ο 
Διάλογοσ και θ Φιλοςοφία. Αυτζσ κα τα 
οδθγιςουν ςε ζνα καλφτερο τρόπο ηωισ ςε μια 
εποχι μεγάλων πολιτιςτικϊν και φυςικϊν 
αλλαγϊν.



Ιςτορία του Αρχαίου Ελληνικοφ 
Πολιτιςμοφ  



Κςτορία του Ιεάτρου



Διάλογοσ και Δθμοκρατία



Η οικογζνεια και κεςμοί



υνεργαςία και πολιτιςμόσ 



Παιδεία



Ο κήποσ του Ιπποκράτη



Πολιτιςτικό κζντρο

• Σο κζντρο μασ βρίςκεται ςτθν Κω και είναι πιςτό αντίγραφο 
των οικιςμϊν του 5 αι. πχ .Αποτελείται από 3 μουςεία , 
βοτανικό κιπο, ανοιχτό πζτρινο κζατρο και το Αρχαίο 
ςπίτι. Οι επιςκζπτεσ μποροφν να περιθγθκοφν ςτουσ 
χϊρουσ και να διδαχκοφν τον τρόπο ηωισ τθν εποχι των 
μεγάλων φιλοςόφων ενϊ παράλλθλα να δουν τθν λαϊκι 
τζχνθ των γιαγιάδων μασ μια που όλα τα εκκζματα μασ 
προζρχονται από τον προθγοφμενο αιϊνα.

• Σο κζντρο μασ το 2019 ζγινε μζλοσ τθσ UNESCO Πειραιϊσ 
και νιςων.

• Λόγω τθσ αφξθςθσ των κλιματικϊν αλλαγϊν παγκοςμίωσ το 
2020 κεωροφμε επιτακτικι ανάγκθ να μάκουν τα παιδιά 
μασ ζνα άλλο τρόπο ηωισ. 



Αρχαίων Οίκοσ



Θέατρο



Βοτανικόσ Κήποσ



Θεραπευτήριο-Εγκοιμητήριο



Ο ναόσ του Απόλλωνα



Διεκνι Πανεπιςτθμιακά προγράμματα



Προγράμματα για τα αςυνόδευτα 
ανιλικα – προςφφγων πολζμου.



Προςταςία του περιβάλλοντοσ και 
εναλλακτικζσ μορφζσ ενζργειασ



Προγράμματα προςχολικισ θλικίασ



Προγράμματα Δθμοτικοφ



Προγράμματα Γυμναςίου-Λυκείου



Προγράμματα ςε χϊρεσ του Σρίτου 
κόςμου.

• Ο Κιποσ μασ παράλλθλα δθμιοφργει 
προγράμματα ςε χϊρεσ με κοινότθτεσ ικαγενϊν 
αλλά και ςε κολλζγια και διεκνι πανεπιςτιμια . 
Ο κήπος του Ιπποκράτη δθμιοφργθςε μια 
γζφυρα με άλλουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ και 
μετζφερε των πνεφμα των προγόνων μασ ςε 
αυτοφσ. Επίςθσ ζφερε τθν δικι τουσ ςοφία ςτθν 
Ελλάδα μασ, μια που για αυτοφσ θ Μθτζρα Γθ και 
οι επόμενεσ γενεζσ είναι το ςπουδαιότερα 
αγακά που ζχουμε. 



Εκνικόσ βοτανικόσ κιποσ- Μεξικό



χολεία – Αμαηόνιοσ Περοφ



Κολλζγιο Μεξικό



Χωριά του Αμαηονίου-Βραηιλία



Παιδιά εργάτεσ -Αργεντινι



Διαπολιτιςμικά προγράμματα



εμινάρια 2020

• Εάν επικυμείτε μποροφμε να δθμιουργιςουμε 
μικρό βοτανικό κιπο ςτθν αυλι του ςχολείου 
εάν υπάρχει, αλλά και αλλοφ, όπωσ ςε 
αγροκτιματα ι αςτικά πάρκα. Η ςπουδαιότθτα 
του βοτανικοφ κιπου είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ 
για εμάσ, μια που θ ζλλειψθ πραςίνου ςτισ 
πόλεισ κάνει τα παιδιά μασ επικετικά. Μζςα από 
το πρόγραμμα μασ κα οδθγιςουμε τα παιδιά 
ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τουσ, ςτα οικολογικά μασ 
προβλιματα και κα τα οδθγιςουμε να 
εργαςτοφν για αυτά ,παρόλο που τα ίδια δεν 
φζρουν καμία ευκφνθ.



Από τθν μυκολογία ςτθν Κατρικι.

• Ο χρόνοσ διεξαγωγισ του ςεμιναρίου είναι  2-3 ϊρεσ και κα κάνουμε 
ιςτορικι αναφορά ςτθν ηωι του Πατζρα τθσ ιατρικισ , επεξιγθςθ τθσ 
μυκολογίασ  μασ  για μια διδακτικι ϊρα και για 1- 2 διδακτικζσ ϊρεσ κα 
φυτζψουμε βότανα και λαχανικά ςτθν αυλι ι μζςα ςτθν τάξθ.

• το ςεμινάριο κα χρειαςτοφμε πλαςτικά κυπελάκια που κα 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν δθμιουργία ςπορείων. Σα παιδιά κα πρζπει 1 
εβδομάδα πριν το ςεμινάριο να ξεκινιςουν υγιεινι διατροφι ςαν 
κολατςιό και κα φζρουν να ανακυκλϊςουν οικιακά πλαςτικά τθν θμζρα 
τθσ εργαςίασ. Σα ςπορεία κα παραμείνουν ςτο ςχολείο και τα παιδιά κα 
μάκουν να είναι υπεφκυνα για τον κιπο τουσ.  

• Ο κιποσ αυτόσ κα ονομαςτεί  «Ο Κιποσ του Κπποκράτθ» και κα 
αφιερωκεί ςτον πατζρα τθσ Κατρικισ. 

Ευχαριςτϊ πολφ
Ζαφειράτου Γιοφλη
Ιδρφτρια ‘Ο ΚΗΠΟ ΣΟΤ ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ’





Η Φιλοςοφία μασ

• Η εποχι που διανφουμε είναι μια εποχι μεγάλων 
αλλαγϊν. Η ανκρωπότθτα καλείτε να αντιμετωπίςει τα 
αποτελζςματα των πράξεων τθσ. Και δυςτυχϊσ οι 
ςυνζπειεσ αυτϊν ζχουν αντίκτυπο τισ μετζπειτα 
γενεζσ. Δεν ζχουμε άλλο χρόνο θ Γθ μασ δζχεται 
μεγάλο οικολογικό πλιγμα και θ ηωι ςτο μζλλον είναι 
πια αμφίβολθ για μασ και τα παιδιά μασ. Η διατιρθςθ 
τθσ παγκόςμιασ φυςικι και πολιτιςμικι μασ 
κλθρονομιάσ και θ προςφορά τθσ ςτα παιδιά μασ είναι 
υψίςτθσ ςθμαςίασ.



χολεία που ζχουμε ςυνεργαςτεί 
2014-2019

• Πανεπιςτήμιο Σινςινάτη 2019 ΗΠΑ
• Πανεπιςτιμιο Λουιηιάννασ 2019 ΗΠΑ
• Πανεπιςτιμιο Ιλινόθσ 2019 ΗΠΑ
• Πανεπιςτιμιο Cedar Crest 2019 ΗΠΑ
• Δθμοτικό Αντιμάχειασ 2019
• Δθμοτικό Ζθπαρίου 2019
• Δθμοτικό Κεφάλου 2019
• Νθπιαγωγείο Αντιμαχείασ 2019
• Νθπιαγωγείο Ζθπαρίου 2019
• Πανεπιςτιμιο Σαν Ντιζγκο Η.Π.Α « θ ιςτορία τθσ Φαρμακολογίασ» 2018
• Πανεπιςτιμιο Σινςινάτθ Η.Π.Α « οι ρίηεσ τθσ Αρχαίασ Ιατρικισ» 2018
• Νθπιαγωγείο Ζθπαρίου 2018
• Δθμοτικό Αντιμάχειασ Δ’ τάξθ 2018
• Πανεπιςτιμιο Σαν Ντιζγκο Η.Π.Α « θ ιςτορία τθσ Φαρμακολογίασ» 2017
• Πανεπιςτιμιο Σινςινάτθ Η.Π.Α « οι ρίηεσ τθσ Αρχαίασ Ιατρικισ» 2017
• Νθπιαγωγείο Καρδάμενασ 2017
• Νθπιαγωγείο Ζιπαρίου 2017
• Δθμοτικό Αντιμάχειασ 2017
• Δθμοτικό Βριλθςςίων 2017 « Το φάρμακο ςου είναι το φαγθτό ςου» 
• Πανεπιςτιμιο Σαν Ντιζγκο Η.Π.Α « θ ιςτορία τθσ Φαρμακολογίασ» 2016
• Δθμοτικό ςχολείο Αντιμάχειασ 2016- Γ΄δθμοτικοφ «Το φάρμακο ςου είναι θ τροφι ςου».
• Κολλζγιο Χουμανίςτα Μεξικό Διεκνισ προγράμματα 2016
• Γ λφκειο Καλλικζασ «ζνασ Κιποσ του Ιπποκράτθ ςε κάκε ςχολείο» 2015
• Νθπιαγωγείο Καρδάμενασ 2015
• Πανεπιςτιμιο Σαν Ντιζγκο Η.Π.Α « θ ιςτορία τθσ Φαρμακολογίασ» 2015
• Παιδικόσ ςτακμόσ Αντιμάχειασ 2015
• Δθμοτικό ςχολείο Ζθπαρίου Τα βότανα και θ ιςτορία του Ιπποκράτθ» 2015<
• Δθμοτικό ςχολείο Αντιμάχειασ, πρόγραμμα «Από τθν λακρομετανάςτευςθ ςτον ρατςιςμό» 2015
• Δθμοτικό ςχολείο Κεφάλου, πρόγραμμα «Τα βότανα και θ ιςτορία του Ιπποκράτθ» 2015
• Πανεπιςτιμιο Φαρμακολογίασ -San Diego «Ιπποκράτθσ και αρχαία φαρμακολογία» 2014
• 4 Δθμοτικό ςχολείο Αλίμου- πρόγραμμα «ζνασ Κιποσ του Ιπποκράτθ ςε κάκε ςχολείο» 2014
• 11 Δθμοτικο ςχολείο Ηλιοφπολθσ-πρόγραμμα «ζνασ Κιποσ του Ιπποκράτθ ςε κάκε ςχολείο»2014



2008-2013
• 7 Δθμοτικό ςχολείο Κω 2013
• Πανεπιςτιμιο Φαρμακολογίασ -San Diego 2013
• Δθμοτικό χολείο Κεφάλου 2013
• Πανεπιςτιμιο Καλιφόρνιασ – San Diego 2012
• Γυμνάςιο Αντιμάχειασ ςε ςυνεργαςία με Ολλανδικό χολείο 2012
• 7ο Δθμοτικό χολείο Κω 2012
• Δθμοτικό χολείο Καρδάμαινασ (Γ και Δ τάξθ) 2012
• 6ο Δθμοτικό χολείο Κω (Πλατάνι) 2011
• Δθμοτικό χολείο Κεφάλου 2011
• 1ο Νθπιαγωγείο Κωσ 2011
• Λφκειο Αντιμάχειασ 2011
• Δθμοτικό χολείο Κεφάλου 2011
• 50 Δθμοτικό ςχολείο Κω 2011
• Β Σάξθ Δθμοτικοφ χολείου Αντιμάχειασ 2010
• A Σάξθ Δθμοτικοφ χολείου Αντιμάχειασ 2010
• Δθμοτικό χολείο Ζιπαρίου 2010
• 5ο Δθμοτικό χολείο Κϊσ 2010
• Σ Σάξθ Δθμοτικοφ χολείου Αντιμάχειασ 2010 – Mζροσ Β
• Σ Σάξθ Δθμοτικοφ χολείου Αντιμάχειασ 2010 – Mζροσ Α
• Λφκειο Αντιμάχειασ 2009
• Σμιμα περιβαλλοντικισ αγωγισ Γυμνάςιο Κω 2009
• 7 Δθμοτικό ςχολείο Κω 2009
• Δθμοτικό χολείο Πυλίου 2009
• Νθπιαγωγείο Αντιμάχειασ 2009
• Γυμνάςιο Αντιμάχειασ 2008



ΠΡΟΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΚΑ

• Σο κζντρο μασ ενδιαφζρεται να ςυνάψει 
ςυνεργαςία με φορείσ, εκπαιδευτικά ιδρφματα 
και κζντρα πολιτιςμοφ. Μζςα από τθν 
δθμιουργία βοτανικϊν κιπων και κζντρων 
πραςίνου με κζμα τθν κοινι δράςθ για το 
περιβάλλον το κζντρο μασ προςπακεί να 
ςυνενϊςει τουσ φορείσ για το καλό των παιδιϊν 
μασ.

• Εάν μπορείτε να μασ παρζχετε ζνα χϊρο προσ 
φφτευςθ είναι χαρά μασ να τον αξιοποιιςουμε 
με τθν ςυνεργαςία των ςχολείων μασ.  



Ευχαριςτοφμε πολφ 



Επικοινωνία

Ζαφειράτου Γιοφλθ                                                                                                                       
Τπεφκυνθ Πρότυπου πολιτιςτικοφ κζντρου

«Αρχαίων Οίκοσ»                                                                                                     
«Ο Κιποσ του Κπποκράτθ»                                                                                                      
www.hippocratesgarden.gr
info@hippocratesgarden.gr
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