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 Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Σίηλορ 

Τν νπζηώδεο είλαη πνπ
1
… παίμακε: παηρλίδηα κε ηελ πνίεζε. 

Γημιοςπγόρ  

Ησάλλεο Κνλδπιφπνπινο  

Γιδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή ινγνηερλία 

(Πποηεινόμενη) Σάξη 

Β΄ Γπκλαζίνπ 

Υπονολογία 

Οθηψβξηνο 2013.  

Γιδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

–  

Γιαθεμαηικό 

Ναη 

Δμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα 

ΗΗ. Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα 

Υεκεία 

Υπονική διάπκεια 

5 ψξεο  

Υώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, (εξγαζηήξην 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ).  

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki, ηζηνζειίδα ζρνιείνπ.  

                                                           
1 Ο ηίηινο «παίδεη» κε ηνλ ζηίρν «Σν νπζηψδεο είλαη πνπ έζθαζε» απφ ην πνίεκα ηνπ Κ.Π. Καβάθε 

«Δηο ηα πεξίρσξα ηεο Αληηνρείαο» (αββίδεο 1989: 183). 

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=73&cat=1
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Γηα ηνπο καζεηέο: Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ πξναπαηηείηαη ζρεηηθή γλψζε ηνπ 

θεθαιαίνπ Θ΄ ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο θαη ηδηαίηεξα ησλ ελνηήησλ Θ1. Σα ειιεληζηηθά 

βαζίιεηα θαη Θ4. Ζ ππνηαγή ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ ζηνπο Ρσκαίνπο, ψζηε λα 

ππάξρεη νκαιή κεηάβαζε απφ ηνλ θφζκν ηεο πφιεο-θξάηνπο ζηελ επνρή ησλ 

βαζηιείσλ θαη απηνθξαηνξηψλ «κε ηεο εθηεηακέλεο επηθξάηεηεο, κε ηελ πνηθίιε δξάζε 

ησλ ζηνραζηηθψλ πξνζαξκνγψλ». Δπίζεο, θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ ζελαξίνπ είλαη 

απαξαίηεην λα πξνεγείηαη θαηά ηη ε δηδαζθαιία ησλ θεθαιαίσλ: 1.1.1. Απφ ηε Ρψκε 

ζηε Νέα Ρψκε θαη 1.1.3. Ζ πάιε ηεο Οξζνδνμίαο θαη ηηο αηξέζεηο (ηνπιάρηζηνλ ησλ 

ππνελνηήησλ β. θαη γ.), ψζηε λα έρεη δνζεί ην ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

εθηπιίρζεθαλ ηα γεγνλφηα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα πνηήκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο Σ.Π.Δ.: πξναπαηηείηαη γλψζε ησλ πξνγξακκάησλ 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη δεμηφηεηα πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν κέζσλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο. Καιφ είλαη νη καζεηέο λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε πεξηβάιινληα Wiki. 

Αιιηψο, είλαη απαξαίηεην λα εμνηθεησζνχλ ζηαδηαθά κε ηελ αλάξηεζε ζρνιίσλ θαη 

εξγαζηψλ ζε ηέηνηα πεξηβάιινληα. 

Γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ: είλαη απαξαίηεηε ε θαηνρή γλψζεσλ Σ.Π.Δ. Α΄ επηπέδνπ 

θαη επηζπκεηή ε επηκφξθσζή ηνπ ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή πξάμε (Β΄ 

επίπεδν). Καιφ είλαη, επίζεο, λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί έλα Wiki θαη λα δηεμέξρεηαη 

κε ζρεηηθή άλεζε ηελ ηζηνξία ηεο φςηκεο αξραηφηεηαο θαη ησλ πξψησλ βπδαληηλψλ 

ρξφλσλ. Απαξαίηεηε είλαη, επίζεο, ε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο ην ζελάξην έρεη δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα. 

Γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα: ε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο ή 

ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζε απηφ ην ζελάξην ζρεηηθά κε ηνπο γξακκαηηζκνχο πνπ ζα απνθηήζνπλ 

νη καζεηέο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζρνιηθή κνλάδα δελ δηαζέηεη ηα παξαπάλσ, ζα 

απαηηεζεί ε ρξήζε θάπνησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ (ηνπιάρηζηνλ πέληε) θαη 

βηληενπξνβνιέα (πξνηδέθηνξα). ε πεξίπησζε πνπ ζα επηιεγεί ε δηαζεκαηηθή 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/163,942/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/163,942/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/163,945/
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=71&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=71&cat=1
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2473,9489/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2473,9489/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2473,9491/
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επέθηαζε πξνο ην κάζεκα ηεο Υεκείαο, ζα απαηηεζεί ε ρξήζε εξγαζηεξίνπ Φπζηθψλ 

επηζηεκψλ. 

Δθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. 

Σο ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

— 

Σο ζενάπιο ανηλεί  

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζνχλ ηα πνηήκαηα ηνπ Καβάθε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηνθξάηνξα Ηνπιηαλφ (ηνλ απνθαινχκελν «Απνζηάηε» ή 

«Παξαβάηε»), γηα λα αλαδεηρζεί, κέζσ ηεο πνηεηηθήο ηνπ Αιεμαλδξηλνχ, κία απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο πνίεζεο θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο ινγνηερλίαο: λα καο «μαλα-

δηαβάδεη» ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αμηνπνηψληαο ηελ 

πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν πνηεηήο Καβάθεο, 

(θπξίσο) κέζα απφ ζχληνκνπο δξακαηηθνχο κνλνιφγνπο, αλαζέηεη ζε πξφζσπα ηεο 

επνρήο ηνπ Ηνπιηαλνχ (4
νο

 αη. κ.Υ.) λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνπο 

ζξεζθεπηηθνχο αληηπάινπο ηνπο.  

Σε κεηαβαηηθή θαη ηαξαγκέλε εθείλε επνρή ζα πξνζπαζήζνπκε θη εκείο λα 

«δηαβάζνπκε» κε νδεγφ αθελφο ηε λεθάιηα ηζηνξηθή θαηαγξαθή, πνπ (θηινδνμεί λα) 

είλαη αληηθεηκεληθή, αθεηέξνπ ηε ινγνηερληθή ηεο απνηχπσζε, κέζα απφ ζηηγκηφηππα 

θαη ζθεληθά πνπ ζηήλεη πάλσ ζην δεδνκέλν ηζηνξηθφ ππφβαζξν ν πνηεηήο, «εν μέπει 

γηα λα εμαθξηβώζεη κηα επνρή, εν μέπει θαη ηελ ώξα λα πεξάζεη». ηφρνο καο είλαη λα 

εληνπίζνπκε ηηο ζεκειηψδεηο δηαθνξέο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ απφ ηνλ ηζηνξηθφ, κέζσ 

κάιηζηα κηαο πνίεζεο πνπ θαηεγνξήζεθε ζπρλά γηα πεδνινγία, αιιά θαη λα 

θαηαδείμνπκε ηηο ζηάζεηο δσήο πνπ αλαδχνληαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα πνηήκαηα.  

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=20&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=20&cat=1
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Απφ ηελ άιιε, φπσο ππαηλίζζεηαη θαη πξνυπνζέηεη ν ππφηηηινο ηνπ ζελαξίνπ, ε 

πνίεζε είλαη έλα παηρλίδη. Έλα παηρλίδη ζην νπνίν δεηνχκελν είλαη λα εκπιέθνληαη 

ηζφηηκα ηφζν ν δεκηνπξγφο-πνηεηήο φζν θαη ν απνδέθηεο, εθπαηδεπηηθφο ή καζεηήο, 

σο ζπλδεκηνπξγφο/-νη ηνπ λνήκαηνο. Φηινδνμψληαο, ινηπφλ, λα εκπιαθνχλ νη 

καζεηέο καο ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο ηνπ πιηθνχ, επηιέμακε λα 

παίμνπκε θη εκείο δηάθνξα παηρλίδηα, λα ζηήζνπκε κεραλέο θαη λα θνξέζνπκε 

πξνζσπεία
2
,
 
ψζηε λα δηεξεπλήζνπκε καδί ηνπο θάπνηνπο απφ ηνπο ηξφπνπο θαη ηνπο 

θαλφλεο ηνπ ινγνηερληθνχ παηρληδηνχ.
 
 

Δπηπιένλ, ελψ ην ζελάξην εθθηλεί απφ ηα πνηήκαηα ηνπ θχθινπ ηνπ Ηνπιηαλνχ, 

δηαθηηλίδεηαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο ε Ηζηνξία θαη ε Υεκεία, 

θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηελ πξνζπάζεηά καο απηή αξσγφο είλαη νη Σ.Π.Δ. 

Θέζακε, φκσο, σο ζηφρν λα κελ αξθεζηνχκε ζε εξγαιεηαθή ηνπο ρξήζε, αιιά λα 

ζπλεμεηάζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε καδί κε ηνπο καζεηέο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ γξακκαηηζκψλ. Απψηεξνο ζηφρνο φισλ ησλ παξαπάλσ 

είλαη ε δεκηνπξγία εγγξάκκαησλ πνιηηψλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ή ηελ «πξαγκαηηθφηεηα» ησλ θάζε είδνπο θεηκέλσλ.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

ύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Οη πξφζθαηεο ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο δίλνπλ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ξφιν ησλ καζεηψλ-αλαγλσζηψλ σο ζπλδεκηνπξγψλ ηνπ 

                                                           
2
 ην εηζαγσγηθφ ηνπ θείκελν γηα ηα «Αλέθδνηα πνηήκαηα» ηνπ Κ.Π. Καβάθε, ν Βχξσλ Λενληάξεο 

ηνπνζεηεί σο πξνκεησπίδα ηε θξάζε Ηypocrite poète, παξαιιάζζνληαο ηνλ γλσζηφ (θαη απφ ηνλ 

εθέξε) ζηίρν ηνπ Μπσληιαίξ «Hypocrite lecteur». Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, λα ζέζνπκε σο moto ηνπ 

δηθνχ καο ζελαξίνπ ην Tu, hypocrite professeur, κε δηάζεζε θηινπαίγκνλα θαη αλαζηνραζηηθή ζπλάκα. 

Απφ ηελ πξναλαθεξζείζα εηζαγσγή αληηγξάθσ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ρσξίν: «Ζ ζρέζε ηνπ πνηεηή κε 

ηνλ αλαγλψζηε, πνπ πάληα βηψλεηαη ακνηβαία σο ζηεξεκέλε  ζρέζε, απνθαιχπηεηαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Καβάθε αθφκε πην ζηεξεκέλε. Καη πηα δελ μέξνπκε πνηνο ζε πνηνλ απνινγείηαη. Δίλαη έλα 

παηρλίδη πνπ καο έπαημε ν πνηεηήο, φπνπ ν αλαγλψζηεο ζα κπνξνχζε λα αληηζηξέςεη θαη λα 

αληαπνδψζεη ηελ κπσληιαηξηθή πξνζθψλεζε ή είλαη θη απηφ έλα απφ ηα δφιηα παηρλίδηα πνπ παίδεη ζε 

φινπο καο ε πνίεζε;» (Καβάθεο 1990: 13-14). 
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λνήκαηνο ησλ θεηκέλσλ. ην πιαίζην απηφ, ηα θείκελα πνπ κειεηψληαη νδεγνχλ ζηελ 

παξαγσγή λέσλ θεηκέλσλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή αμηνπνηνχληαη ε δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλνπλ νη Σ.Π.Δ. γηα 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο αλαγλσζηηθέο θνηλφηεηεο-νκάδεο, ηηο νπνίεο ζπγθξνηνχλ νη 

καζεηέο, αιιά θαη γηα ηελ θαηαζθεπή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ.  

Δηδηθά γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, έρεη πξνηαζεί ε αλάδεημε ηνπ 

παηγληψδνπο ραξαθηήξα ηεο κέζσ ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ ραξίδεη ζην ινγνηερληθφ 

θείκελν ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (Word), αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο κεηαηξνπήο ηεο 

ζεηξηαθήο/γξακκηθήο ηνπ αλάπηπμεο ζε πνιπεπίπεδε κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ (Hypertext): ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο 

ζρνιίσλ, παξαπνκπψλ θαη ππνζεκεηψζεσλ, αιιά θαη ππεξζπλδέζκσλ πνπ κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε πνιπκεζηθφ πιηθφ ή άιια θείκελα. 

(Νηθνιατδνπ 2009: 121-124, Παληδαξέιαο 2012: 14-20 θαη 27-33).  

Δπηπιένλ, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ην παηρλίδη ξφισλ ζεσξνχληαη 

ηερληθέο ηθαλέο λα εκπιέμνπλ ηνπο καζεηέο ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζρεδηάζηεθε, ψζηε λα δνθηκαζηνχλ ζηελ πξάμε νξηζκέλεο απφ 

ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο. 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο: 

 λα αληηιεθζνχλ φηη ζε κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο, φπσο ε φςηκε αξραηφηεηα θαη 

ηα Πξσηνβπδαληηλά ρξφληα, επδνθηκνχλ κηζαιιφδνμεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

θαλαηηζκφο, αιιά θαη θαηλφκελα ζπγθξεηηζκνχ 

 λα πηνζεηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ππνθξηζία, ηελ ακεηξνέπεηα θαη 

ηε κηζαιινδνμία θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο δηαιιαθηηθφηεηαο, 

ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ (πνπ, άιισζηε, ζπκθχνληαη κε ηνλ 

επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο). 
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Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία 

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο: 

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα πνηήκαηα ηνπ θχθινπ ηνπ Ηνπιηαλνχ, 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαδεηήζεσλ ηνπ Κ.Π. Καβάθε ζρεηηθά κε ηελ φςηκε 

αξραηφηεηα θαη ην πξψηκν Βπδάληην, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ πξνζέγγηδε θαη 

αμηνπνηνχζε ην πιηθφ ηνπ. 

 λα γλσξίζνπλ θάπνηεο φςεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο πνηεηηθήο ηνπ 

Καβάθε κέζσ ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ αξρείνπ ηνπ.  

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηνπ ινγνηερληθνχ πξνζσπείνπ.  

 λα αληηιεθζνχλ, εληέιεη, φηη ε ινγνηερλία είλαη θαηαζθεπή, είλαη έλα παηρλίδη 

ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο αμηνπνηεί ηελ πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, ψζηε λα εκπιέμεη ηνλ αλαγλψζηε ζηε δηαδηθαζία 

ζπλ-λνεκαηνδφηεζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ θφζκνπ, κε ηξφπνπο θαη κέζα 

εληειψο δηαθνξεηηθά απφ έλαλ ηζηνξηθφ, πνπ (νθείιεη λα) ρξεζηκνπνηεί ηελ 

αλαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. 

Γπαμμαηιζμοί 

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο λα κπνξνχλ: 

 λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο, αλαδήηεζεο, αλάιπζεο θαη 

ζχλζεζεο, ψζηε λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ, 

εθαξκφδνληαο, παξάιιεια, ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη απφ άιια δηδαθηηθά 

αληηθείκελα. 

 λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ην δηαδίθηπν, αλαδεηψληαο ην θαηάιιειν 

γηα ηελ εξγαζία ηνπο πιηθφ. 

 λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα 

κνξθνπνίεζε θαη ππνκλεκαηηζκφ ελφο θεηκέλνπ θαη λα ηηο αμηνινγήζνπλ. 

 λα εκπιαθνχλ ζην ινγνηερληθφ παηρλίδη φρη κφλν σο αλαγλψζηεο αιιά θαη 

σο δεκηνπξγνί θεηκέλσλ. 
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Γιδακηικέρ ππακηικέρ 

Ζ εθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, ηφζν εληφο ηεο ηάμεο φζν 

θαη αζχγρξνλα ζηνλ εηθνληθφ ρψξν ελφο Wiki, θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ, θαζψο ελδείθλπηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζα ηεζνχλ. Απφ ηελ άιιε, θαηαδεηθλχεηαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο (ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο) 

αλάκεζα ζε θαζεγεηέο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηηο επηκέξνπο πνηθίιεο νπηηθέο θάζε επηζηεκνληθνχ 

θιάδνπ, κε ζηφρν αθξηβψο ηελ ππέξβαζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ θαη ηελ 

αλίρλεπζε ησλ ζεκείσλ ηνκήο αλάκεζα ζηα επηκέξνπο καζήκαηα, αιιά θαη ησλ 

ελλνηψλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηα ζεκεία επαθήο αλάκεζά ηνπο.  

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο πξνηείλνπλ 

ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία λνεκαηνδφηεζεο ηνπ θεηκέλνπ (Φξπδάθε 

2003: 208-218). ηελ ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ απηνχ ζπλέβαιε θαη ν 

πνιχ εθθξαζηηθφο παξαιιειηζκφο ηεο πνίεζεο κε παηρλίδη, πνπ βξίζθνπκε ζηε 

κειέηε ηνπ Robert Scholes (Scholes 1986: 9-20)
3
. Αληηγξάθσ έλα ρσξίν (φ.π.: 9):  

 Η πνίεζε είλαη νπζηαζηηθά έλα παηρλίδη, κε ηερλεηνύο θαλόλεο, θαη ρξεηάδεηαη 

δύν –έλαλ ζπγγξαθέα θαη έλαλ αλαγλώζηε– γηα λα ην παίμνπλ. Αλ ν 

αλαγλώζηεο είλαη απξόζπκνο, ην παηρλίδη δελ ζα πξνρσξήζεη.  

ε έλα ηέηνην παηρλίδη ζέιεζα λα εκπιέμσ ηνπο καζεηέο θαη λα πξνζεγγίζνπκε 

θάπνηα πνηήκαηα θαη κηα πηπρή ηνπ έξγνπ ελφο πνηεηή, κέζσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαζέηεη πξνο επίιπζε έλαο πιαζηφο «παππνχο», πξνζσπείν πνπ επέιεμα γηα λα 

θηλεηνπνηήζσ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα αλνίμεη ε ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηα πξνζσπεία πνπ επηιέγεη λα θνξέζεη φρη κφλν έλαο πνηεηήο, αιιά θαη 

                                                           
3
 Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε θάπνησλ απνζπαζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έρσ αλαξηήζεη ζην 

πξνζσπηθφ κνπ ηζηνιφγην. 

http://blogs.sch.gr/ikondylo/2012/06/01/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9/
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νπνηνζδήπνηε δηακεζνιαβεί θαηά ηε κεηάδνζε θάπνηνπ πιηθνχ, φπσο ν 

εθπαηδεπηηθφο.  

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ θαη ηελ επηινγή ησλ πνηεκάησλ πξνέθπςε ε 

ζπλάληεζε ηεο Λνγνηερλίαο κε ηε Υεκεία. Γηαβάδνληαο ζην παξειζφλ ηα 

κπζηζηνξήκαηα ηνπ Παλαγηψηε Αγαπεηνχ (Αγαπεηφο 2003· 2006· 2009), πνπ 

απνηεινχλ αζηπλνκηθέο ηζηνξίεο κπζηεξίνπ πνπ εθηπιίζζνληαη ζηε Μέζε Βπδαληηλή 

πεξίνδν, είρα πξνηείλεη ζπλεξγαζία ζηε ζπλάδειθν ρεκηθφ Έιελα Παινχκπα, κε 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ζελαξίνπ, φπνπ ζα ζπλδπάδακε ηε Βπδαληηλή ηζηνξία θαη 

ηε Υεκεία. Ζ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, κε νδήγεζε κέζσ ηνπ 

πνηήκαηνο «Δηο ηα πεξίρσξα ηεο Αληηνρείαο» λα θαηαιήμσ ζην αληηθείκελν ηνπ δηθνχ 

καο κπζηεξίνπ πξνο επίιπζε: Πνηνο έθαςε ηνλ λαό ηνπ Απόιισλα ζηε Γάθλε; Έηζη 

θαη ην ζελάξην ηεο ζπλαδέιθνπ πέξαζε κέζα απφ ηελ θαβαθηθή πνίεζε θαη θαηέιεμε 

ζηα πεξίρσξα ηεο Αληηνρείαο. (βι. Άιιεο εθδνρέο). 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο ζελαξίνπ πνπ ζα μεθηλνχζε θαη ζα ηειείσλε 

βαζηζκέλν ζε γξίθνπο θαη πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε, απνθάζηζα λα μεθηλήζσ απφ 

πνηήκαηα κε ηα νπνία ζα ήηαλ κάιινλ απίζαλν λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή νη καζεηέο, 

θαζψο, σο αηειή, παξέκεηλαλ ζην ζπξηάξη ηνπ πνηεηή θαη ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα
4
 

κφλν κέζσ ηεο εμαληιεηηθήο εξγαζίαο θαη κειέηεο ηεο θηινιφγνπ πνπ ηα εμέδσζε 

(Lavagnini 1994). Θεψξεζα ην πιηθφ απηφ ελδηαθέξνλ, γηαηί, εθηφο απφ ην φηη ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηεο αηκφζθαηξαο κπζηεξίνπ ηελ νπνία 

πξναλέθεξα, ζα καο έδηλε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπκε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο 

ηνπ Καβάθε, σο πνηεηή-αλαγλψζηε
5
. 

                                                           
4
 ηε κνξθή κε ηελ νπνία παξαηίζεληαη ζην θχιιν εξγαζίαο 1 (Α΄). 

5
 Καηά ηνλ εχζηνρν φξν ηνπ Μαξσλίηε (Μαξσλίηεο 1983: 55-79). Όπσο ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά 

(φ.π.: 57) «Σν θαβαθηθφ πνίεκα ζηεξίδεηαη νιφθιεξν ζηελ αλάγλσζε ηεο αθνξκήο ηνπ […]». Αο 

ζπκεζνχκε ηε δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηεηή (Μαιάλνο 1957: 123) φηη «δπν πνηήκαηά κνπ λαπάγεζαλ, 

γηαηί δελ βξήθα Γξεγφξην Ναδηαλδελφ ζηελ Αιεμάλδξεηα». Γηα ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ ηζηνξηθψλ 

έξγσλ βι. Φνπληνπιάθεο 2000: 123. 

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=73&cat=1
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Σν πιηθφ δηαλζίζηεθε θαη απφ άιια πνηήκαηα ηνπ θχθινπ ηνπ Ηνπιηαλνχ, πνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ θαλφλα ησλ 154 αλαγλσξηζκέλσλ πνηεκάησλ ηνπ. Σα 

πνηήκαηα απηά ηα επέιεμα γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

1. Απνηεινχλ έλα ζχλνιν απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Καβάθε λα πξνζεγγίζεη 

ζηηγκέο απφ ηε δσή θαη ηηο επηινγέο κηαο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ηνπ πξνθάιεζε ην 

ελδηαθέξνλ
6
.
 
 

2. Σα πνηήκαηα απηά (εθηφο απφ ηα Αηειή), αιιά θαη πνιιά ζηνηρεία γηα ηνλ 

Ηνπιηαλφ θαη ηελ επνρή ηνπ, είλαη πξνζβάζηκα απφ ην δηαδίθηπν. Μάιηζηα, γηα ηνλ 

Κ.Π. Καβάθε ππάξρεη κηα έγθπξε δηαδηθηπαθή πχιε, πνπ πξνζθέξεηαη γηα αμηφπηζηεο 

θαη αζθαιείο αλαδεηήζεηο ηνπ πιηθνχ καο. 

3. Σν πιηθφ έρεη ζηνηρεία δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ελδείθλπηαη γηα δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε, θαζψο νη πξψηεο ελφηεηεο ηεο Μεζαησληθήο Ηζηνξίαο, πνπ δηδάζθεηαη 

ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ, αθνξνχλ πηπρέο πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ θαη ζηα πνηήκαηα: ηε 

δηακάρε αξραίαο ζξεζθείαο θαη Υξηζηηαληζκνχ θαη ηνλ ζπλαθφινπζν θαλαηηζκφ
7
, ηελ 

πνιηηηθή επηινγή θάπνησλ απηνθξαηφξσλ λα ζηεξηρζνχλ ζηνλ Υξηζηηαληζκφ, αιιά 

θαη ηνλ ζπγθξεηηζκφ πνπ επηθξαηνχζε ηε κεηαβαηηθή εθείλε επνρή αλάκεζα ζηηο 

ζξεζθείεο. Δπίζεο, πξνζθέξεηαη γηα ζπλεμέηαζε θάπνησλ ζεκάησλ κε ηηο πξψηεο 

ελφηεηεο ηεο Υεκείαο. 

                                                           
6
 Απφ ηελ πινχζηα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα πνηήκαηα απηά βι. ηδίσο Γάιιαο 2000: 67-80 θαη 1984: 

282-288. Βι. επίζεο ηε κειέηε ηεο D. Haas (1994) κε ηίηιν «―Αη αξραί ηνπ Υξηζηηαληζκνχ‖: έλα 

ζεκαηηθφ θεθάιαην ηνπ Καβάθε», αιιά θαη ηηο ζεκεηψζεηο ηεο Lavagnini ζηελ έθδνζε ησλ Αηειώλ 

πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε πνπ επηκειήζεθε γηα ηνλ Ίθαξν (Lavagnini 1994: 42-44, 102-114, 159-171, 

237-240, 317-319). Γηα ηηο πεγέο θάπνησλ απφ ηα πνηήκαηα απηά βι. Pontani 1991: 49-72. Γηα κηα 

ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ησλ πνηεκάησλ βι. Bowra 2006: 57, 58, 65. Καηά ηνλ Bowra (φ.π.: 34), «ν 

Καβάθεο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ην παξειζφλ, γηα λα εξκελεχζεη ην παξφλ θαη ηελ ακεηάβιεηε 

πνξεία ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ» θαη (φ.π.: 43) «Ζ γεκάηε πεξηέξγεηα θαληαζία ηνπ ηνλ έθαλε λα 

γξάςεη γηα δηθνξνχκελεο κνξθέο, φπσο ν Νέξσλ θαη ν Ηνπιηαλφο, νη Πηνιεκαίνη θαη νη ειεπθίδεο, νη 

ειιελίδνληεο Δβξαίνη θαη νη πξψηνη Υξηζηηαλνί». Ο ίδηνο πηζηεχεη (φ.π.: 57) φηη ν Καβάθεο 

«Δλδηαθεξφηαλ, ι.ρ., γηα ηνλ πεξίεξγν ραξαθηήξα ηνπ απηνθξάηνξα Ηνπιηαλνχ, αιιά είλαη θαλεξφ φηη 

δελ ηνλ ζαχκαδε. Πξαγκαηηθά, κελ βξίζθνληαο ηίπνηε ην ελδηαθέξνλ ζηελ ηειεπηαία ηνχηε άζθνπε 

πξνζπάζεηα ηεο αλάζηαζεο ησλ αξραίσλ ζεψλ, ν Καβάθεο βιέπεη ηνλ Ηνπιηαλφ κε ηα κάηηα ησλ 

ρξηζηηαλψλ πνπ ήηαλ αληίζεηνί ηνπ θαη έθαλαλ ην θαζεηί γηα λα ηνλ κεηψζνπλ».  
7
 Αο κελ μερλνχκε, άιισζηε, φηη κία απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Λνγνηερλίαο Β΄ Γπκλαζίνπ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14 ζηα Πηινηηθά Γπκλάζηα, ζχκθσλα κε ην Νέν 

Πηινηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, είλαη ε «Δηεξφηεηα ζηε ινγνηερλία».  

http://www.kavafis.gr/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2474,9488/
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4. Γηαηί φκσο ε επηκνλή κε ηνλ Καβάθε;
8
 Πηζηεχσ φηη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο ηνπ Αιεμαλδξηλνχ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζηνρνζεζία 

καο αλαθνξηθά κε ηελ πνίεζε σο παηρλίδη: λα ζπκίζσ κφλν ηνλ εχζηνρν 

παξαιιειηζκφ ηνπ απφ ηνλ εθέξε κε «ηνλ απαηειφ γέξν ηεο αιεμαλδξηλήο 

ζάιαζζαο, πνπ νινέλα μέθεπγε αιιάδνληαο κνξθέο», ηνλ Πξσηέα (εθέξεο 1994: 

143)
 9

. 

ύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζελάξην θηινδνμεί απφ ηε κηα λα απνηειέζεη εηζαγσγή ζηνλ θφζκν ηεο 

ινγνηερλίαο, θαη εηδηθφηεξα ηεο πνίεζεο, σο θαηαζθεπήο θαη απφ ηελ άιιε λα 

πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ ελφηεηα «Ζ εηεξφηεηα ζηε ινγνηερλία», πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ην Νέν Πηινηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Β΄ Γπκλαζίνπ. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δηαζπλδέζεηο θαη δηαδξνκέο (νη νπνίεο εθθηλνχλ απφ ηα 

ινγνηερληθά θείκελα) πνπ αμηνπνηνχληαη εδψ θαη καο νδεγνχλ ζηηο πξψηεο ελφηεηεο 

ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Υεκείαο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ
10

.
 
Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην ζελάξην 

απνηειεί πξνζπάζεηα δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαθηέαο 

χιεο, ψζηε νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζχλδεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ.  

                                                           
8
 Όηαλ ζρεδίαδα ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, δελ είρα ππφςε κνπ ηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα δηδαθηηθή 

πξφηαζε ησλ Μ. Νέδε θαη Ν. εθεξιή γηα ην πνίεκα «ηα 200 π.Υ.» ηνπ Κ.Π. Καβάθε (Νέδε 2009). 

Οκνινγψ φηη ην ζελάξηφ κνπ δηαιέγεηαη ζε πνιιά ζεκεία κε ην ζελάξην ησλ ζπλαδέιθσλ, θαζψο θαη 

ηα δχν εθθηλνχλ απφ ηηο ίδηεο ζεσξεηηθέο αξρέο, έρνπλ παηγληψδε ραξαθηήξα πξνζπαζνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε κέζσ ελφο παηρληδηνχ θαη ησλ ίδησλ εξγαιείσλ Σ.Π.Δ., κε 

αλάινγνπο πνιιέο θνξέο ζηφρνπο. Οη παξαπάλσ νκνηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ηφζν ζηηο 

παξάιιειεο αλαδεηήζεηο κνπ κε ηηο δχν ζπλαδέιθνπο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε 

δηδαζθαιία φζν θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο θαβαθηθήο πνίεζεο, αιιά θαη ζηε δηαδηθηπαθή 

ηεο ηχρε. Απηά ηα αλαθέξσ σο ζηνηρεία ελδεηθηηθά ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηφζν 

νη ζεσξεηηθέο ηνπ θαηαβνιέο φζν θαη ηα ίδηα ηα θείκελα θαη νη αλαγλσζηηθέο δηαδξνκέο πνπ απηά 

ππν/επηβάιινπλ. 
9
 Βι. θαη Σζίξθαο 1994: 209-219. 

10
 Μεζαησληθή θαη Νεόηεξε Ιζηνξία Β΄ Γπκλαζίνπ: 1.1.1. Απφ ηε Ρψκε ζηε Νέα Ρψκε θαη 1.1.3. Ζ 

πάιε ηεο Οξζνδνμίαο θαη ηηο αηξέζεηο (ε ελφηεηα πξνηείλεηαη λα δηδαρζεί απφ πεξίιεςε, σζηφζν 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηδαζθαιία ηνπιάρηζηνλ ησλ ππνελνηήησλ β. θαη γ.). Φεκεία Β΄ Γπκλαζίνπ: 1.1. Ση 

είλαη ε Υεκεία θαη γηαηί ηε κειεηάκε, 1.2. Καηαζηάζεηο ησλ πιηθψλ, 1.3. Φπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

πιηθψλ. ε ελδερφκελε επέθηαζε ηνπ ζελαξίνπ πξνηείλεηαη ε δηαζχλδεζε κε ηε Γεσινγία-Γεσγξαθία 

Β΄ Γπκλαζίνπ: Υάξηεο. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20-%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%2C%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%94%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2473,9489/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2473,9491/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2473,9491/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/219/1998,5023/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/219/1998,5023/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/219/1998,5024/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/219/1998,5025/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/219/1998,5025/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9779/
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Αξιοποίηζη ηυν ΣΠΔ 

ρεηηθά κε ηηο Σ.Π.Δ., ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εμεηάδεη θάπνηεο απφ ηηο αιιαγέο 

ζηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

 Πνηεο αιιαγέο, ι.ρ., επηθέξεη ε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζην 

ινγνηερληθφ θείκελν θαη ηελ παξαδνζηαθή γξακκηθή ηνπ δηάηαμε;
11

  

 Γηα πφζν θαηξφ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ 

κπζηεξίνπ ζην νπνίν ζηνρεχζακε κε ηελ απνζηψπεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

πνηεηή θαη ηνπ είδνπο ησλ θεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηε ζηηγκή πνπ ε 

πξφζβαζε ζηα θείκελα είλαη πιένλ επθνιφηεξε απφ παιηά
12

; Απφ ηελ άιιε, ην 

ελδερφκελν λα εληνπίζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ νη καζεηέο πιηθφ πνπ έρεη 

αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν δελ απνηειεί απφ κφλνλ ηνπ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ 

γξακκαηηζκφ πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ;  

 Ζ αιιαγή ζηηο νξζνγξαθηθέο ζπκβάζεηο (π.ρ. ν πιαζηφο «παππνχο» ηνπ 

ζελαξίνπ πεξλά απφ ηε ρξήζε ηνπ πνιπηνληθνχ ζηε ρξήζε ηνπ κνλνηνληθνχ, 

πξνθεηκέλνπ, φπσο δειψλεη, λα έξζεη θνληά ζηνπο λεφηεξνπο) ή ηελ 

ηερλνινγία θαη ηα κέζα ηεο γξαθήο (ππνηίζεηαη φηη ηα θείκελα ηνπ Φχιινπ 

εξγαζίαο 1 (Α΄) είλαη γξακκέλα ζε γξαθνκεραλή) κπνξεί λα έρεη θάπνηα 

ζεκαζία γηα ηνπο καζεηέο, έζησ ζηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ εμαπάηεζήο 

ηνπο; Πξνζδνθνχκε λα ππάξμεη ηέηνηνπ είδνπο αλαζηνραζκφο, ψζηε λα 

                                                           
11

 Γηα ηνλ ζρεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη γηα πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ βι. 

Κνπηζνγηάλλεο 2010: 190-215· Παληδαξέιαο 2012: 14-22· Νηθνιαΐδνπ 2009: 121-124.  
12

 Δλδεηθηηθέο είλαη νη ζρεηηθέο αηηηάζεηο ηνπ David Clemens ζε άξζξν κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν 

«Πψο ην δηαδίθηπν θαηέζηξεςε ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο» (2013). Γηα ηα επηρεηξήκαηά ηνπ θαη 

γηα κηα απάληεζε ζε απηά βι. ην άξζξν ηεο Δπαγγειίαο Μνπιά «Νέεο ηερλνινγίεο θαη ινγνηερλία. Ζ 

ακεραλία απέλαληη ζην θαηλνχξην ή πξναηψληα δηακάρε κεηαμχ παξάδνζεο θαη λεσηεξηθφηεηαο κε λέν 

πξνζσπείν;» (2013). Δπεηδή νη απφςεηο ηνπ Clemens θαη ηεο Μνπιά ζρεηίδνληαη κε θάπνηνπο απφ ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ ζελαξίνπ, επέιεμα λα αλαθεξζψ ζε απηέο εθηελέζηεξα ζην 

Παξάξηεκα 1.  
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αξρίζνπκε ζηαδηαθά λα πεξλνχκε απφ ηνλ ιεηηνπξγηθφ ζηνλ θξηηηθφ ςεθηαθφ 

γξακκαηηζκφ
13

. 
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13

 Γηα ηελ αλάγθε λα κελ αληηκεησπίδνπκε ηελ εθάζηνηε ηερλνινγία ηεο γξαθήο σο ηνλ απνθιεηζηηθφ 

παξάγνληα κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ αλαγλσζηηθψλ πξαθηηθψλ, αιιά σο κία κφλν παξάκεηξν ελφο 

πνιπζχλζεηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ζπλαξηάηαη απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην βι. Αθξηηίδνπ 2013: 5-7, φπνπ θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. χκθσλα κε ηα λεφηεξα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη θάζε ινγήο αηηηάζεηο ελαληίνλ ησλ ΣΠΔ, φηη δήζελ ζα επηθέξνπλ ην ηέινο ηεο 

ινγνηερληθήο αλάγλσζεο, δελ θαίλεηαη λα επζηαζνχλ.  
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http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2473,9489/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2473,9491/


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 

 Βϋ Γυμναςίου «Το ουςιώδεσ είναι που… παίξαμε: παιχνίδια με τθν ποίθςθ» 
Σελίδα 15 από 85 

 

Βίληεν  

Βπδάληην, Η ρακέλε απηνθξαηνξία, κέξνο Ι 

Ιζηνζειίδεο  

Κ.Π. Καβάθεο, Ο επίζεκνο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ αξρείνπ Καβάθε [3-10-2013]  

Wikipedia: Ηνπιηαλφο [3-10-2013]  

Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ: Αληηφρεηα [3-10-2013]  

http://blogs.sch.gr/ikondylo/ (ην πξνζσπηθφ κνπ ηζηνιφγην)[3-10-2013] 

Γιδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Πξψην δίσξν 

Πξηλ κπνύκε ζην εξγαζηήξην. Τη έρεη ήδε δηδαρζεί ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο… 

ε ζπλελλφεζε κε ηνλ θαζεγεηή πνπ δηδάζθεη ηζηνξία ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, 

φπνπ ζα εθαξκνζηεί ην ζελάξην, έρνπκε εμαζθαιίζεη φηη νη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί 

ήδε ην θεθάιαην Η.1.1 Απφ ηε Ρψκε ζηε Νέα Ρψκε θαη ηηο ππνελφηεηεο β. θαη γ. απφ 

ην θεθάιαην Η.1.3 Ζ πάιε ηεο Οξζνδνμίαο κε ηηο αηξέζεηο θαη ηελ αξραία ζξεζθεία.  

Απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ καο ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα νη εμήο: 

 Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηε ζεκαζία ηεο ζέζεο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη λα θαληαζηνχλ ηελ εηθφλα ηεο, θαζψο ε Νέα 

Ρψκε δεκηνπξγήζεθε κε πξφηππν ηελ Παιηά Ρψκε θαη φια ηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα ηνπ ειιελνξσκατθνχ θφζκνπ.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε λέα πξσηεχνπζα έρεη επηπιένλ θαη 

ρξηζηηαληθφ ραξαθηήξα.  

 Να εξκελεχζνπλ ηε ζηάζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Α΄ απέλαληη ζηνλ 

Υξηζηηαληζκφ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ επέβαιιαλ, αιιά θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηη ήηαλ ν ζπγθξεηηζκφο ηεο φςηκεο αξραηφηεηαο, φπσο 

απηφο απνηππψζεθε ζηηο ζξεζθεπηηθέο επηινγέο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, 

αιιά θαη ζηνλ ραξαθηήξα ηεο Νέαο Ρψκεο. (βι. επίζεο, Γεκεηξνχθαο, 

http://www.youtube.com/watch?v=u9p73c283ME
http://www.kavafis.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://www.ime.gr/chronos/projects/justinian/gr/journey/j3c.html
http://blogs.sch.gr/ikondylo/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2473,9489/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2473,9491/
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-B107/document/4bdeaaa55pl9/4bdeaa9actq9/4bf118eaj5uv.pdf
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Η. & Θ. Ησάλλνπ, Μεζαησληθή θαη Νεόηεξε Ιζηνξία, Β΄ Γπκλαζίνπ. 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ: 22-24. Αζήλα: ΟΔΓΒ). 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πξνηείλνπκε ζηνλ ζπλάδειθν πνπ 

δηδάζθεη Ηζηνξία λα πξνβάιεη δεθάιεπην απφζπαζκα απφ ηελ ηαηλία ληνθηκαληέξ κε 

ηίηιν «Βπδάληην, ε ρακέλε απηνθξαηνξία, κέξνο Η» (0.06.54-0.17.00), ψζηε λα 

δηαθαλνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθξεηηζκνχ ηεο επνρήο εθείλεο, ηεο ζξεζθεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Α΄, αιιά θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηα παηδηά εηθφλα γηα ηε 

κνξθή πνπ είραλ νη πφιεηο ηεο αξραηφηεηαο, ψζηε λα θηλνχληαη λνεξά ζηνλ ρψξν ησλ 

πνηεκάησλ πνπ ζα εμεηάζνπκε. 

Απφ ην δεχηεξν θεθάιαην καο ελδηαθέξεη: 

 λα εζηηάζνπλ νη καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Ηνπιηαλνχ λα 

επαλαθέξεη ηελ αξραία ζξεζθεία θαη λα αληηιεθζνχλ ηνπο ιφγνπο 

απνηπρίαο ηεο πξνζπάζεηά ηνπ. Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ν Υξηζηηαληζκφο 

επηθξαηεί νξηζηηθά (δηάηαγκα Μ. Θενδνζίνπ) θαη θάπνηνη θαλαηηθνί 

ρξηζηηαλνί εμειίζζνληαη ζε απελείο δηψθηεο ησλ εζληθψλ. (βι. θαη 

Γεκεηξνχθαο,Η. & Θ. Ησάλλνπ, Μεζαησληθή θαη Νεόηεξε Ιζηνξία, Β΄ 

Γπκλαζίνπ. Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ: 25-27. Αζήλα: ΟΔΓΒ) 

Πηζηεχνπκε φηη ην ζελάξηφ καο ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ 

ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ελψ απφ ηελ άιιε νη γλψζεηο πνπ ζα 

απνθνκίζνπλ νη καζεηέο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ζα ζπλεηζθέξνπλ ην 

αλαγθαίν ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζνχκε θαη ζα εξκελεχζνπκε ηα 

πνηήκαηά καο. Άιισζηε, ε πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κέζα ζηελ 

ηζηνξηθφηεηά ηνπο, απνηειεί έλα απφ ηα δεηνχκελα ησλ ζχγρξνλσλ αλαδεηήζεσλ γηα 

ηε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο. 

Ξεθηλάκε, ινηπόλ, ηελ εξγαζία καο ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο … 

Οη καζεηέο βξίζθνληαη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο γηα ην κάζεκα ηεο 

Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Σνπο δηαλέκνπκε αξρηθά ην απφζπαζκα απφ ηελ Ηζηνξία 

ηνπ Ostrogorsky πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Ηνπιηαλνχ γηα επαλαθνξά ηεο 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-B107/document/4bdeaaa55pl9/4bdeaa9actq9/4bf118eaj5uv.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=u9p73c283ME
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-B107/document/4bdeaaa55pl9/4bdeaa9actq9/4bf118eaj5uv.pdf
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αξραίαο ζξεζθείαο (Ostrogorsky [1963] 1978: 109-110)
14

. Με θαηεπζπλφκελν 

δηάινγν επηζεκαίλνπκε καδί ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ν ηζηνξηθφο ζρεηηθά κε ηνλ 

ραξαθηήξα θαη ηα αίηηα απνηπρίαο ηεο πξνζπάζεηαο θαη δεηνχκε ζχληνκν ζρνιηαζκφ 

ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ (επηζηεκνληθφ χθνο-αληηθεηκεληθφο ραξαθηήξαο 

αθήγεζεο).  

ηε ζπλέρεηα ηνπο κνηξάδνπκε ην Φχιιν εξγαζίαο 1 (Α΄), ιέγνληάο ηνπο φηη 

δεηνχκε ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ καο αλέζεζε ν 

«παππνχο». ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θάζε ππνινγηζηή ππάξρεη αξρείν κε απηφ ην 

θχιιν εξγαζίαο. Πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζσ, φζν είλαη δπλαηφλ, θάπνηα 

αίζζεζε κπζηεξίνπ επέιεμα λα κε ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ ζπλήζε ηίηιν «Φχιιν 

εξγαζίαο», αιιά κφλνλ ην θεθαιαίν γξάκκα Α΄. Με ηελ ίδηα ινγηθή έρσ επηιέμεη ην 

θφλην (πνπ δελ είλαη βέβαηα νξαηφ ζηελ πξνο δεκνζίεπζε εθδνρή ηνπ ζελαξίνπ), ηελ 

πνιπηνληθή γξακκαηνζεηξά, ην αξρίγξακκα. Τπνηίζεηαη φηη ην θείκελν είλαη 

γξακκέλν απφ ηνλ παππνχ ζε γξαθνκεραλή θαη απιψο πξνζζέησ θάπνηα δηθά κνπ 

εξσηήκαηα, πιεθηξνινγεκέλα ζε δηαθνξεηηθή γξακκαηνζεηξά. 

ηφρνο είλαη, φζνλ αθνξά ηνπο γξακκαηηζκνχο, λα ζπδεηεζεί ζην ηέινο απηνχ 

ηνπ δίσξνπ, ζην Wiki, αλ φια ηα ζπγθεθξηκέλα ηερλάζκαηα πνπ αθνξνχλ ην πιηθφ 

θαη ηνλ ηξφπν γξαθήο ησλ θχιισλ εξγαζίαο ζπληέιεζαλ ζηελ παξαπιάλεζε ησλ 

καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηφηεηα εθείλνπ πνπ ηνπο αλαζέηεη ηα πξνβιήκαηα 

πξνο επίιπζε (ελφο ειηθησκέλνπ αλζξψπνπ, δειαδή, πνπ ρξεζηκνπνηεί πνιπηνληθφ 

θαη θπζηθά… πιεθηξνινγεί ην δαθηπιφγξαθν ζηελ παιηά ηνπ γξαθνκεραλή).  

ηελ πξνζπάζεηα παξαπιάλεζεο θαη δεκηνπξγίαο αηκφζθαηξαο νθείιεηαη θαη ε 

επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνηεκάησλ («Αζαλάζηνο», «Hunc deorum templis», «Ο 

επίζθνπνο Πεγάζηνο»). Καηαξράο, ην ίδην ην πεξηερφκελφ ηνπο απνπλέεη κηα 

αηκφζθαηξα κεηαθπζηθνχ θαη κπζηεξίνπ. Ζ κνξθή ηνπο, πάιη, αιιά θαη ε γιψζζα, ε 

νπνία ηδίσο ζηα δχν απφ απηά αλακέλεηαη λα μελίζεη ηνπο καζεηέο, ζε κηα πξψηε 

αλάγλσζε δελ παξαπέκπεη ζε ινγνηερληθά θείκελα θαη κάιηζηα ζε πνηήκαηα. 
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 Βι. Παξάξηεκα 2 
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Μάιηζηα, επέιεμα λα ηα παξαζέζσ κέζα ζην θχιιν εξγαζίαο ζε ζπλερή ιφγν, πνπ 

θαηαιακβάλεη φιν ην κήθνο ηεο ζειίδαο θαη παξαπέκπεη ζε πεδφ θείκελν, γηα λα 

δηαπηζηψζσ αλ ζα παξαπιαλεζνχλ θαη ηα ζεσξήζνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηζηνξηθέο 

αθεγήζεηο, έρνληαο κάιηζηα πξηλ απφ ιίγν κειεηήζεη ην απφζπαζκα απφ ηνλ 

Οstrogorsky. Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνηεκάησλ είλαη 

φηη ε πξφζβαζε ζε απηά δελ γίλεηαη κέζσ ηνπ επίζεκνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηνλ 

Κ.Π. Καβάθε, φπνπ είλαη αλαξηεκέλν ην επίζεκν αξρείν ηνπ πνηεηή, αιιά 

πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ ή ηζηνινγίσλ
15

. Σέινο, ε επηινγή απηή ππαγνξεχηεθε απφ 

ην γεγνλφο φηη ζα κε ελδηέθεξε λα αθνπζηνχλ ζην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ νη απφςεηο ησλ 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηηθή αμία ησλ ηξηψλ ζπγθεθξηκέλσλ πνηεκάησλ, πνπ 

έκεηλαλ ζην ζπξηάξη ηνπ πνηεηή αηειή θαη αδεκνζίεπηα. 

Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε κηθξέο νκάδεο κπξνζηά απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζην 

εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο παίξλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ην θνηλφ απηφ θχιιν εξγαζίαο. 

Δθφζνλ ηνπο δεηψ λα κε βνεζήζνπλ ζε έλα πξφβιεκα, ηνπο δηαβάδσ ηελ πξψηε ηνπο 

απνζηνιή, δίλνληάο ηνπο ειάρηζηεο δηεπθξηλίζεηο. Σνπο επηζεκαίλσ φηη ν παππνχο 

κάο έδσζε σο θιεηδί γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξψηνπ πξνβιήκαηνο έλα άιιν θείκελν, 

δαθηπινγξαθεκέλν ζηελ πίζσ ζειίδα ηνπ ρεηξνγξάθνπ, θαη πσο αλ αζρνιεζνχλ 

επηηπρψο κε απηφ, ζα κπνξέζνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηη ινγήο είλαη ηα ηξία άηηηια 

θείκελα ηεο κπξνζηηλήο ζειίδαο.  

Δπέιεμα σο θιεηδί γηα ηε ιχζε ηνπ γξίθνπ έλα θείκελν, γηα ην νπνίν, κνινλφηη 

έρσ επίζεο πιεθηξνινγήζεη ζαλ λα ήηαλ πεδφ, ζε φιν ην κήθνο ηεο ζειίδαο, κπνξεί 

θαλείο εχθνια λα δηαγλψζεη φηη είλαη πνίεκα. Πξφθεηηαη γηα ηηο δχν πξψηεο ζηξνθέο 

απφ ην «Όινη καδί» ηνπ Κ. Καξπσηάθε, πνπ, εθηφο ηνπ φηη είλαη γξακκέλν κε κέηξν 

θαη νκνηνθαηαιεμία, αλαθέξεηαη ζηελ ηδηφηεηα εθείλνπ πνπ κηιάεη ζε πξψην 

πξφζσπν κέζα ζε απηφ («γηα λα ηηηινθνξνχκεζα πνηεηέο»). Οη νκάδεο ζπδεηψληαο 

πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηη θξχβεηαη πίζσ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ παππνχ θαη λα ρσξίζνπλ 
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 Άιισζηε, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα ζπδεηήζνπκε θάπνηα ζηηγκή κε ηνπο καζεηέο ηη πξνβιήκαηα 

κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ ην γεγνλφο απηφ. 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=410&author_id=17
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θαηαξράο ην θείκελν ηνπ Καξπσηάθε ζε ζηίρνπο (ε νκνηνθαηαιεμία ζα ηνπο 

βνεζήζεη) θαη ζηε ζπλέρεηα (έλα απφ) ηα ηξία άηηηια αηειή πνηήκαηα, απφ ηα νπνία 

ζθφπηκα έρσ αθαηξέζεη ηνπο ηίηινπο.  

Εεηνχκελα:  

 Θα πξνζπαζήζνπλ νη καζεηέο λα ςάμνπλ ηα πνηήκαηα ζην δηαδίθηπν; Ση ζα 

πιεθηξνινγήζνπλ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο; εκεησηένλ φηη, αλ 

πιεθηξνινγήζνπλ ζηίρνπο ησλ πνηεκάησλ απηψλ, ζα πάξνπλ σο 

απνηειέζκαηα ηα πνηήκαηα δεκνζηεπκέλα ζε πξνζσπηθά ηζηνιφγηα. Πφζεο 

νκάδεο ζα ζθεθηνχλ λα θαηαθχγνπλ ακέζσο ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο θαη 

πφζεο ζα επηιέμνπλ ηε ζπδήηεζε;  

 Θα ζπδεηήζνπλ γφληκα νη καζεηέο κεηαμχ ηνπο ζην πιαίζην θάζε νκάδαο γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο; 

 Αθνχ αλαθαιχςνπλ φηη πξφθεηηαη γηα πνηήκαηα, πψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, γηα λα ηα ρσξίζνπλ ζε ζηίρνπο; εκεηψλσ φηη δε καο 

ελδηαθέξεη πνηα νκάδα ζα πιεζηάζεη ζηελ «ηειηθή» εθδνρή θάζε πνηήκαηνο 

πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ εθδφηξηα. Μαο ελδηαθέξεη ε ίδηα ε δηαδηθαζία, θαζψο 

θάπνηα ζηηγκή ζα ππάξμεη ζπδήηεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ν 

επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ λα παξεκβαίλεη ν αλαγλψζηεο ζηε δηάηαμε θαη ηε 

κνξθή ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ην ηξνπνπνηεί. 

 Θα αληηιεθζνχλ, ηέινο, πνην είλαη ην ζέκα θάζε πνηήκαηνο θαη ζα 

πξνζεγγίζνπλ ηε ζηάζε ηνπ νκηιεηή ζε θαζέλα απφ απηά ζρεηηθά κε φζα 

αθεγείηαη;  

Πιεζηάδνληαο πξνο ην ηέινο ηεο ψξαο απηήο, ζπδεηνχκε κε ηνπο καζεηέο ην 

ηειεπηαίν δήηεκα θαη γηα ιφγνπο ρξφλνπ δεηνχκε απφ θάζε νκάδα λα ρσξίζεη κφλν 

έλα απφ ηα αηειή πνηήκαηα ζε ζηίρνπο θαη λα απνζεθεχζεη ηελ εθδνρή πνπ πξνηείλεη 

κεηά ηνλ ρσξηζκφ ηνπο, ψζηε λα ζπγθεληξψζνπκε ηηο εξγαζίεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ δηαιείκκαηνο. Σνπο ελεκεξψλνπκε φηη ηα αξρεία απηά ζα αλαξηεζνχλ ζην Wiki, 
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φπσο θαη ε ηειηθή εθδνρή πνπ πξνηείλεη ε εθδφηξηά ηνπο, καδί κε ζχληνκα ζρφιηα γηα 

ηα γεγνλφηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ην θαζέλα (βι. Παξάξηεκα 3).  

Όηαλ, κεηά ην δηάιεηκκα, επηζηξέςνπλ νη καζεηέο ζην εξγαζηήξην, ζα 

γλσξίδνπλ φηη ηα ηξία απνζπάζκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη πνηήκαηα. Γελ ζα μέξνπλ, 

σζηφζν, πνηνο ηα έρεη γξάςεη, εθηφο αλ θάπνην παηδί ππνςηαζηεί φηη ε αλαθνξά ζην 

Κάπα θαη ζην Πη παξαπέκπεη ζηνλ Κ.Π. Καβάθε ή αλ θάπνηεο νκάδεο έρνπλ ήδε 

ςάμεη ζην δηαδίθηπν θαη κέζσ ησλ πνηεκάησλ αλαθαιχςνπλ εθηφο απφ ηα πνηήκαηα 

θαη ην φλνκα ηνπ πνηεηή. Σν φλνκα ηνπ πνηεηή ζα είλαη, ινηπφλ, έλα απφ δεηνχκελα 

απηνχ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, ηνπ Β΄. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, αθφκε θαη αλ 

θάπνηα παηδηά αλαθαιχςνπλ πξψηκα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πνηεηή, απνκέλεη αθφκε έλα 

ζέκα πξνο επίιπζε: απφ πνηεο πφιεηο ζα πεξάζεη ε γξακκή πνπ θαινχληαη λα 

ραξάμνπλ νη νκάδεο ζηνλ ράξηε ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 2 (Β΄); Καηά πφζν ζα 

αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν, γηα λα βξνπλ, γηα παξάδεηγκα, πνηα είλαη ηα ηξία 

παηξηαξρεία, πνπ παξαπέκπνπλ ζε πφιεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε δσή θαη ην έξγν 

ηνπ Κ.Π. Καβάθε;  

ε πεξίπησζε πνπ ηα παηδηά νδεγεζνχλ ζε αδηέμνδν ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ πνηεηή ή δελ θαηαλννχλ θάπνην δεηνχκελν, ηα ελζαξξχλνπκε θαη πξνηξέπνπκε 

λα πξνζέμνπλ ηηο ιέμεηο ηνπ γξίθνπ ή λα αμηνπνηήζνπλ ηα πνηήκαηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θχιινπ εξγαζίαο.  

Αθνχ απνθαιπθζνχλ ε ηαπηφηεηα θαη νη ηξεηο δεηνχκελεο πφιεηο, ζπδεηάκε 

ιίγν γηα ηνλ πνηεηή θαη ηε ζρέζε ηνπ κε απηέο. Σνπο δεηνχκε λα πεξηεγεζνχλ γηα 

πέληε πεξίπνπ ιεπηά ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν γηα ηνλ Κ.Π. Καβάθε, λα ξίμνπλ 

κηα καηηά ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ζρνιηάδνπκε ζχληνκα ηε δνκή ηνπ 

ηζηνρψξνπ. Αλ ην θξίλνπκε ζθφπηκν, δεηνχκε, σο πξναηξεηηθή -αηνκηθή ή νκαδηθή- 

εξγαζία, έλα ζχληνκν Power Point, ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη ν ηζηφηνπνο απηφο. Ζ 

εξγαζία ζα εθπνλεζεί εθηφο ζρνιηθνχ ρξφλνπ. 

Γηα ηα ηειεπηαία ιεπηά ηεο ψξαο επαλεξρφκαζηε, εθφζνλ απνκέλεη ρξφλνο, ζην 

θείκελν ηνπ Ostrogorsky θαη δεηνχκε ηε γλψκε ησλ καζεηψλ γηα ην εμήο: πφζν θνληά 
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ή πφζν καθξηά βξίζθεηαη ν πνηεηηθφο απφ ηνλ ηζηνξηθφ ιφγν; Πφζνη είραλ 

παξαζπξζεί θαη είραλ ζεσξήζεη ηα πνηήκαηα απιέο ηζηνξηθέο αθεγήζεηο; ε ηη 

δηαθέξεη ηειηθά κηα ηζηνξηθή αθήγεζε απφ κηα ινγνηερληθή; ε πεξίπησζε πνπ ν 

ρξφλνο δελ επαξθεί, ε ζπδήηεζε αλαβάιιεηαη γηα ην επφκελν κάζεκα ή ζπλερίδεηαη 

ζην ζπίηη κέζσ ηνπ Wiki. 

Φπζηθά, ηνπο απνθαιχπηνπκε φηη ν «παππνχο» δελ είλαη παξά έλα πξνζσπείν 

πνπ θνξέζακε, ψζηε λα ζέζνπκε πξνο δηεξεχλεζε θάπνηα δεηήκαηα, πνπ ζα 

ζπδεηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

Η ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη ζην ζπίηη… 

Δπηπιένλ, ηνπο πιεξνθνξνχκε φηη ζην Wiki ηεο ηάμεο ζα αλνίμεη ζπδήηεζε γηα ηα 

εμήο ζέκαηα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 3 (Γ΄), πνπ ζα ην αλαξηήζνπκε εθεί: 

1. Ο «παππνχο» θαη νη πξαθηηθέο ηνπ: 

 Γηαηί ελψ ν «παππνχο» πιεθηξνινγνχζε αξρηθά ζε πνιπηνληθφ ζχζηεκα, 

μαθληθά άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ην κνλνηνληθφ;  

 Ση ελλννχζε κε φζα έγξαθε ζηελ αξρή ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 2 (Β΄) («ηνλ 

ερζξφ ηνλ πνιεκάο…);  

 Γηαηί ν «κνξθσκέλνο ζείνο» απνθαινχζε ηνλ παππνχ «απαηειφ γέξν»; Πψο 

πξνζπάζεζε λα καο εμαπαηήζεη ν παππνχο; Πνηα κέζα κεηαρεηξίζηεθε;  

 Πνην πνίεκα ζα απνηειέζεη ηνλ επφκελν γξίθν ηνπ παππνχ; Μπνξνχκε λα ην 

εηθάζνπκε απφ ηα γξαθφκελά ηνπ;  

 Πψο ζα ραξαθηεξίδακε ηνλ παππνχ;  

Καηαιαβαίλνπκε φηη ηα εξσηήκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ 

ζέινπκε λα αλαπηχμνπκε ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία ηεο γξαθήο. Θα ζέιακε λα 

δηαθαλεί φηη ν «παππνχο» είλαη απιψο έλα πξνζσπείν πνπ πηνζεηήζακε κφλν θαη 

κφλν γηα λα εκπιέμνπκε ελεξγά ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία. Δπίζεο, φηη φια ηα 

θείκελα έρνπλ γξαθεί ζε ππνινγηζηή θαη ε ρξήζε πνιπηνληθήο ή κνλνηνληθήο 

γξακκαηνζεηξάο ήηαλ απιψο έλα απφ ηα ηερλάζκαηα παξαπιάλεζεο πνπ 

κεηαρεηξηζηήθακε. Μαο ελδηαθέξεη, επίζεο, λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη καζεηέο 
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αλαδεηήζνπλ θαη βξνπλ, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ πξνέιεπζε ησλ παξαζεκάησλ 

(δηαθεηκεληθφηεηα) θαη αλ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη ιεπηνκέξεηεο είλαη ζπρλά 

νπζηψδεηο (π.ρ. ν ηξφπνο πνπ ππέγξαθε ν πνηεηήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα αξρηθά Κ.Π. 

απνηειεί νδεγφ γηα λα ιπζνχλ θάπνηα απφ ηα αηλίγκαηα). 

2. Γηα ηνπο Ζ/Τ θαη ηε ρξήζε ηνπο: 

 Μαο βνήζεζε ή καο εκπφδηζε ν ππνινγηζηήο θαη ην δηαδίθηπν λα 

πξνζεγγίζνπκε ηα θείκελα; Με πνηνπο ηξφπνπο; Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 Πφζν καο βνήζεζε ην δηαδίθηπν ζηελ αλαθάιπςε ηνπ πιηθνχ; Δίλαη 

πάληα αμηφπηζην ην πιηθφ πνπ βξίζθνπκε εθεί; 

 Πνηεο δπλαηφηεηεο καο δίλεη ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ καο;  

 αο παξαπιάλεζε ν νξζνγξαθηθφο έιεγρνο ηνπ επεμεξγαζηή γηα ην 

είδνο θαη ηελ επνρή πνπ γξάθηεθαλ ηα θείκελα;  

Δδψ καο ελδηαθέξεη λα ζπδεηήζνπκε ηηο πξννπηηθέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ ηε 

ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο. Σν ηειεπηαίν εξψηεκα ζα 

ζέζεη ην δήηεκα ηεο γιψζζαο ησλ θεηκέλσλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ πνιπηνληθνχ 

ζπζηήκαηνο. Πψο είραλ εξκελεχζεη νη καζεηέο ηελ πιεζψξα ησλ ππνγξακκηζκέλσλ 

ιέμεσλ, κφιηο είδαλ φηη νη πεξηζζφηεξεο επηζεκαίλνληαη σο νξζνγξαθηθά ιάζε; ε 

πνηα επνρή είραλ ηνπνζεηήζεη ηε ζπγγξαθή ησλ πνηεκάησλ;  

Οη εξγαζίεο ησλ νκάδσλ 

Οη καζεηέο πιεξνθνξνχληαη, επίζεο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία ηνπο ζην Wiki 

ζα έρεη σο ηειηθφ πξντφλ, κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (δχν πεξίπνπ 

εβδνκάδσλ), θαη κηα εξγαζία κε ηε ρξήζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα θάζε νκάδα 

ζρεηηθά κε ηνλ Κ.Π. Καβάθε θαη ηα πνηήκαηα ηνπ θχθινπ ηνπ Ηνπιηαλνχ θαη 

πεξηέρνληαη ζην Φχιιν εξγαζίαο 3 (Γ΄)
16

. Εεηνχκε απφ ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνχλ 

ζε πέληε νκάδεο θαη παξεκβαίλνπκε δηαθξηηηθά κφλν ζε πεξίπησζε πνπ κηα νκάδα δε 

                                                           
16

 Πξφθεηηαη γηα ηα πνηήκαηα «Οπθ έγλσο», «Ο Ηνπιηαλφο, νξψλ νιηγσξίαλ», «Ο Ηνπιηαλφο ελ 

Νηθνκεδεία», «Ο Ηνπιηαλφο θαη νη Αληηνρείο» θαη «Μεγάιε ζπλνδεία εμ ηεξέσλ θαη ιατθψλ». 
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ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα ζπδεηήζεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δχν εβδνκάδσλ πνπ αθνινπζνχλ γηα έλα απφ ηα πέληε πνηήκαηα ζηε 

ζειίδα ηεο ζην Wiki, λα αληιήζεη, αλ ρξεηάδεηαη, απφ ην δηαδίθηπν, ζηνηρεία γηα απηφ 

θαη λα ην ππνκλεκαηίζεη, ρξεζηκνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα ηνπ επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ, γηα πξνζζήθε ζρνιίσλ θαη ππεξζπλδέζκσλ ή γηα ηε δεκηνπξγία 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Σνπο ελεκεξψλνπκε φηη ζην δηαδίθηπν ππάξρεη πινχζην 

πιηθφ γηα ηνλ Ηνπιηαλφ θαη ηα επεηζφδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνηήκαηα ηνπ Γ΄. 

Δπίζεο, ζεκεία πνπ ζα εζηηάζνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ εξκελεία ησλ πνηεκάησλ 

είλαη ηα παξαθάησ:  

 Πνηνο κηιάεη ζε θάζε πνίεκα; 

 Πνηα ε ζηάζε ηνπ, ε ηδενινγία ηνπ, νη πεπνηζήζεηο ηνπ θαη πψο ηηο 

εθθξάδεη;  

 Πψο θξίλεη θάζε νκάδα αηζζεηηθά ην πνίεκα πνπ εμέηαζε; Αλψηεξν, 

θαηψηεξν ή απιψο δηαθνξεηηθφ απφ ηα ηξία Αηειή ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 1 

(Α΄); 

 Γηαηί, άξαγε, παξέκεηλαλ αηειή ηα ηξία πξψηα πνηήκαηα πνπ εμεηάζακε; 

 Σειηθά, είλαη ινγνηερληθά ηα θείκελα απηά; Γηαηί;  

Δπρήο έξγνλ ζα ήηαλ νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ κφλνη ηνπο θαη λα παξαζέζνπλ 

θαη άιια πνηήκαηα ηνπ Καβάθε, πνπ αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα ηεο ζξεζθεπηηθήο 

πίζηεο ή ζηάζεο (πιαζηψλ) πξνζψπσλ ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο θαη ησλ πξψησλ 

βπδαληηλψλ ρξφλσλ. Ο δηδάζθσλ ζα θξίλεη αλ ην ηκήκα ηνπ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

ζε απηήλ ηελ έξεπλα, πξνηείλνληαο, κάιηζηα, κέζσ ηνπ Wiki, θάπνηεο ιέξεηο θιεηδηά, 

ψζηε λα ηνπο δηεπθνιχλεη ζηελ αλαδήηεζε.  

Δθφζνλ δελ ππάξρεη ζηε δηάζεζή καο ηζηνιφγην ή Wiki ηεο ηάμεο, ή θάπνηνη 

καζεηέο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, κπνξνχκε λα αλαζέζνπκε γξαπηψο 

θάπνηα ή θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζηνπο καζεηέο θαη λα δψζνπκε ζε 

φινπο λα κειεηήζνπλ έλα κφλν απφ ηα πνηήκαηα, ην «Μεγάιε ζπλνδεία εμ ηεξέσλ θαη 

ιατθψλ», θαη λα γξάςνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εληππψζεηο κε βάζε ηνπο άμνλεο πνπ 

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=51&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=51&cat=1
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πξνηείλνληαη παξαπάλσ. Αλ πάιη, ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο κπνξνχκε λα 

αθηεξψζνπκε κία επηπιένλ ψξα γηα ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ 1 θαη 2 ηνπ Φχιινπ 

εξγαζίαο 3 (Γ΄) θαη ζχληνκε αλάγλσζε θαη ζρνιηαζκφ θάπνησλ απφ ηα πνηήκαηα. 

Γεχηεξν δίσξν 

Σν κάζεκα απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο πνπ δηαζέηεη 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Αθνχ επηιχζνπκε ηηο πξψηεο απνξίεο, πξνζεγγίζνπκε θάπνηεο 

πηπρέο ησλ πνηεκάησλ ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 3 (Γ΄) κε ηε βνήζεηα ησλ 

εξσηεκάησλ/αμφλσλ πνπ ηίζεληαη εθεί θαη ζπδεηήζνπκε ζχληνκα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλέθπςαλ θαηά ηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ ζην Wiki (ή καδέςνπκε ηα ηεηξάδηα ζε 

πεξίπησζε πνπ επηιέρζεθε ε ιχζε ησλ αηνκηθψλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ), ζα 

αζρνιεζνχκε κε ην ηειεπηαίν πνίεκα πνπ έγξαςε ν Καβάθεο, ην «Eηο ηα πεξίρσξα 

ηεο Αληηνρείαο». Άιισζηε, ν ράξηεο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο καο είρε νδεγήζεη 

ζε απηήλ ηελ πφιε, φπνπ ν Ηνπιηαλφο δνθίκαζε ηηο πεξηζζφηεξεο απνγνεηεχζεηο.  

Αλαθαινχκε, θαηαξράο, ηελ εηθφλα ηεο Αληηφρεηαο, ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή 

ησλ πφιεσλ ηεο επνρήο ζηελ ηαηλία-ληνθηκαληέξ Βπδάληην, ε ρακέλε απηνθξαηνξία, 

αιιά θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζην θεθάιαην Η.1.1. ηεο Ηζηνξίαο. 

Οη καζεηέο κεηαβαίλνπλ λνεξά έηζη ζηνλ ρψξν θαη ρξφλν ησλ γεγνλφησλ. Ίζσο 

θάπνηνη απφ απηνχο λα ζπκεζνχλ θαη ην πνίεκα «Ο Ηνπιηαλφο θαη νη Αληηνρείο» θαη 

λα πεξηγξάςνπλ ηε δσή ζην ζπνπδαίν απηφ αζηηθφ θέληξν ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο, 

παξαπέκπνληαο ζε ζηίρνπο απφ ην πνίεκα.  

Αθνχκε ηελ απαγγειία αββίδε θαη ζηε ζπλέρεηα νη νκάδεο επεμεξγάδνληαη ηα 

ζέκαηα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 4 (Γ΄) κέρξη ην ηέινο ηεο ψξαο απηήο. Καηά ηελ 

επφκελε δηδαθηηθή ψξα νη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα θαη 

εξκελεχνπκε, κέζσ ησλ πνξηζκάησλ ηνπο, ην πνίεκα. Ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζα είλαη λα 

κηινχλ εθ πεξηηξνπήο ηα κέιε ησλ νκάδσλ θαη λα ζεκεηψλνπκε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά 

απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηφλν ησλ πνηεκάησλ ή ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ηνπ νκηιεηή ή ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ Ηνπιηαλφ, κε ηε ρξήζε ηνπ 

www.wordle.net, ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία ζπλλεθφιεμσλ.  

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=73&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=73&cat=1
http://www.youtube.com/watch?v=u9p73c283ME
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2473,9489/
http://kavafis.gr/poems/content.asp?id=53&cat=1
http://www.kavafis.gr/lections/content.asp?id=47&author_id=
http://www.wordle.net/
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πλδένπκε κε φζα έρνπλ ζπδεηεζεί ζην θεθάιαην Η.1.3. ηεο Ηζηνξίαο θαη ζην 

πξνεγνχκελν κάζεκα ζρεηηθά κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Ηνπιηαλνχ γηα αλαβίσζε ηεο 

αξραίαο ζξεζθείαο θαη ηελ έμαςε ησλ παζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαξαγκέλεο 

κεηαβαηηθήο επνρήο πνπ αθνινχζεζε. Δδψ πάιη πξνζδνθνχκε λα παξέκβεη ε νκάδα 

πνπ είρε αζρνιεζεί κε ην πνίεκα «Ο Ηνπιηαλφο νξψλ νιηγσξίαλ», γηα λα κηιήζεη γηα 

ηελ αλεδαθηθή πξνζπάζεηα ηνπ Ηνπιηαλνχ λα δεκηνπξγήζεη έλα εθθιεζηαζηηθφ 

ζχζηεκα θαηά ην πξφηππν ηεο ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο, ή ε νκάδα πνπ κειέηεζε ην 

«Ο Ηνπιηαλφο ελ Νηθνκεδεία», πνπ δείρλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Ηνπιηαλνχ λα 

απνθξχςεη ηηο αιεζηλέο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, πξηλ γίλεη απηνθξάηνξαο, φηαλ 

αθφκε παξίζηαλε ηνλ ρξηζηηαλφ. Δλδηαθέξνλ ζα είρε λα αθνχζνπκε ηη ζα πεη ε νκάδα 

πνπ κειέηεζε ην «Μεγάιε ζπλνδεία εμ ηεξέσλ θαη ιατθψλ»: εδψ νη φξνη έρνπλ 

αληηζηξαθεί θαη, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Ηνπιηαλνχ, νη ρξηζηηαλνί ληψζνπλ πιένλ 

παλίζρπξνη. 

Αθφκε φκσο θαη αλ δελ είλαη ε ηάμε καο έηνηκε γηα ηέηνηεο ζπγθξίζεηο ή αλ 

επηιέμνπκε λα κελ αμηνπνηήζνπκε θαζφινπ ζην ζελάξην ην Φχιιν εξγαζίαο 3 (Γ΄) 

(βι. ζηελ ελφηεηα Κξηηηθή), ην ίδην ην πνίεκα «Δηο ηα πεξίρσξα ηεο Αληηνρείαο» ζα 

θαλεξψζεη ηελ έληαζε θαη ηα πάζε εθείλεο ηεο επνρήο, ζχκθσλα πάληα κε ηελ 

νπηηθή θαη ηα ιεγφκελα ηνπ ρξηζηηαλνχ νκηιεηή ζε απηφ. Πψο ζα αληηδξάζνπλ ηα 

παηδηά απέλαληη ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηνπ γηα ηνλ Ηνπιηαλφ, αιιά θαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ κεηά ηελ ππξθαγηά πνπ θαηέζηξεςε ηνλ λαφ; Πφζν 

δηθαηνινγεκέλε ζα ηνπο θαλεί ε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ, 

δεδνκέλσλ πάληα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ εθείλεο ηεο επνρήο; Δδψ πιένλ δε 

βξηζθφκαζηε ζηελ εηξσληθή αληηκεηψπηζε ηεο δήισζεο ηνπ Ηνπιηαλνχ ζην «Οπθ 

έγλσο», αιιά ζηε ρξήζε κηαο ζεηξάο απαμησηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ, πνπ θαλεξψλνπλ 

έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη κηζαιινδνμία. Ζ πξνζνρή καο, ζα εζηηαζηεί, 

ινηπφλ, ηφζν ζηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ θαη ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ
17

,
 
φζν θαη ζην 

                                                           
17

 Βι. ηελ πεξίθεκε δηάιεμε ηνπ Αιέθνπ εγθφπνπινπ, πνπ ην πεξηερφκελφ ηεο ζεσξείηαη φηη ην είρε 

ππαγνξεχζεη ν ίδηνο ν Καβάθεο, ζηελ νπνία ζεκεηψλνληαη ηα εμήο (εγθφπνπινο 1994: 50): «Ο θ. 

Γεψξγηνο Βξηζηκηηδάθεο είπε κε γεξή παξαηήξεζε πσο ε πνίεζε ηνπ Καβάθε είλαη ιεθηηθή». Καη 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/371/2473,9491/
http://kavafis.gr/poems/content.asp?id=42&cat=1
http://kavafis.gr/poems/content.asp?id=130&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=51&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=73&cat=1
http://kavafis.gr/poems/content.asp?id=57&cat=1
http://kavafis.gr/poems/content.asp?id=57&cat=1
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δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ «άιινπ». Μάιηζηα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

εκπιέμνπκε ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο καζεηέο, δεηψληαο λα καο πνπλ αλ ζα ήζειαλ λα 

γλσξίζνπλ απφ θνληά έλαλ άλζξσπν πνπ κηιά θαη ζθέθηεηαη φπσο ν ζπγθεθξηκέλνο 

νκηιεηήο, θαζψο θάηη ηέηνην ίζσο θαλεί ρξήζηκν ζηελ εξγαζία δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

ηεο ηειεπηαίαο θάζεο (Φχιιν εξγαζίαο 5-Δ΄), φπνπ νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα 

«κηιήζνπλ» ζαλ άλζξσπνη ηεο επνρήο εθείλεο. 

Θα ζπδεηήζνπκε, επηπιένλ, γηα ηνλ ηξφπν πνπ έρεη επηιέμεη ν Καβάθεο λα 

πξνζεγγίζεη ην ηζηνξηθφ γεγνλφο. Οη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη ζρεηηθά κε ηνλ ηδηαίηεξν 

ραξαθηήξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ, πνπ κνινλφηη βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθέο πεγέο, 

παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα θαβαθηθψ ησ ηξφπσ: εζηηάδνπκε, ινηπφλ, ζηε 

δξακαηηθφηεηα ηνπ πνηήκαηνο
18

, πνπ απνηειεί έλαλ ζεαηξηθφ κνλφινγν θαη 

επαλαθέξνπκε ηε ζπδήηεζε ζην ζέκα ησλ ινγνηερληθψλ (θαη κε) πξνζσπείσλ.  

Απνκέλεη ε εξψηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ ζελαξίνπ. «Τν νπζηώδεο 

είλαη πνπ… παίμακε»; Παίμακε ελ νπ παηθηνίο ή θαηνξζψζακε λα εκπιέμνπκε ηνπο 

καζεηέο ζε έλα παηρλίδη κε πνηήκαηα θαη γξακκαηηζκνχο; Αλαθεθαιαηψλνληαο 

ζπδεηνχκε: Πνηα παηρλίδηα έπαημε ν «παππνχο»; Πνηα ν Καβάθεο; Σειηθά, ε 

ινγνηερλία κπνξεί λα ζεσξεζεί παηρλίδη;
19

  

                                                           
αθνχ αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ηνπ πνηήκαηνο «Σα επηθίλδπλα», ν εγθφπνπινο επηζεκαίλεη 

(φ.π.): «Ο Καβάθεο ζα γξάθεη ηέηνηεο ιέμεηο ζέιεη λα ιεθζνχλ ζηελ πιήξε ησλ ζεκαζία». 
18

 εκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά ν Θ. Γ. Φξαγθφπνπινο (1983: 258): «Γηα κέλα, απηφ πνπ ελλνψ [κε ηνλ 

φξν δξακαηηθφο] είλαη ην φηη ηα πνηήκαηα ηνπ Καβάθε έρνπλ κηα έληνλε ζεαηξηθφηεηα. Δίλαη θάηη πνπ 

δηαδξακαηίδεηαη επί ζθελήο, είλαη έλα απφζπαζκα ελφο ζεάκαηνο, ζηεκέλνπ κάιηζηα κε πεξηζζή 

ζθελνζεηηθή θξνληίδα. Άιισζηε, ηα πεξηζζφηεξα πνηήκαηα ηνπ Καβάθε είλαη θνκκάηηα απφ έλαλ 

κνλφινγν ή θνξπθψζεηο ζεαηξηθψλ ζπκππθλψζεσλ, θακηά θνξά θαη απεξίθξαζηα δηαινγηθά 

απνζπάζκαηα. Ζ ―πεξζφλα‖ ηνπ πνηήκαηνο είλαη πάλησο εθεί, ηα πνηήκαηα ηνπ Καβάθε έρνπλ 

«ήξσεο», δει. πξφζσπα ηνπ ζεαηξηθνχ γίγλεζζαη, έρνπλ αλάγθε λα ηα ππνδπζνχλ εζνπνηνί, είλαη 

ζθεληθά πξφζσπα. Όρη πσο ε πεξζφλα είλαη εμνκνησκέλε κε ην εγψ ηνπ πνηεηή, θάζε άιιν· απηφ δελ 

ζα ην επέηξεπε ε εηξσλεία ηνπ, άιισζηε, πνηέ. Αιιά ηα πνηήκαηα ηνπ Καβάθε δηαπιάζνπλ πάληα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ίζσο θαη πεξηζζφηεξνπο (θακηά θνξά εκθαλήο είλαη θαη ε παξνπζία πέξα απφ 

ηνπο ―εζνπνηνχο»‖θαη ηνπ ―ζθελνζέηε‖) απνιχησο ππνηαγκέλνπο ζηε ζεαηξηθφηεηα θαη ηηο ζθεληθέο 

αλάγθεο ηεο ζηηγκήο». 
19

 Θα είρε ελδηαθέξνλ λα ζπδεηεζεί θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ην εξψηεκα 

πψο θαη θαηά πφζν θαζνξίδεη ν δηδάζθσλ, σο δηακεζνιαβεηήο ζηελ επηινγή θαη κεηάδνζε ησλ 

θεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζηελ ηάμε, ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ απηνχ θαη λα ελζαξξπλζνχλ νη 
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Ζ ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηα ηειεπηαία εξσηήκαηα ζα ζπκβάιεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ζα καο δψζεη ηελ επθαηξία γηα κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε ησλ ηερλαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

ην ηέινο ηεο ψξαο δεηνχκε απφ ηα παηδηά λα ζπλερηζηεί ε επεμεξγαζία ησλ 

πνηεκάησλ ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 3 (Γ΄) ζην Wiki, κε ηελ πξνζζήθε ησλ λέσλ 

δεδνκέλσλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. Όηαλ νινθιεξσζνχλ 

ζην κέιινλ νη εξγαζίεο απηέο ζα αθηεξψζνπκε κία ψξα γηα λα ηηο παξνπζηάζνπλ νη 

νκάδεο ζηελ ηάμε θαη ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

Πέκπηε ψξα  

Οη καζεηέο ζπγγξάθνπλ ζηελ ηάμε αηνκηθέο εξγαζίεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ψζηε λα 

αμηνινγήζνπκε φζα δηδάρζεθαλ. ηφρνο εδψ δελ είλαη κφλν λα κεηαθεξζεί θάζε 

καζεηήο ζε εθείλε ηελ επνρή, λα αηζζαλζεί θαη λα ζθεθζεί (φζν είλαη δπλαηφλ) ζαλ 

ρξηζηηαλφο ή εζληθφο ηνπ 4
νπ

 αη. Θέινπκε, επίζεο, λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ζηελ 

πξάμε ηη ζεκαίλεη ην ινγνηερληθό πξνζσπείν.  

Καηά ηελ αμηνιφγεζε, ζα ιάβνπκε ζεηηθά ππφςε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο ηα παηδηά. 

Πφζν θνξηηζκέλν ζα είλαη ην χθνο ηνπο; Θα κπνξέζεη λα ππεξβεί ηνλ ςπρξφ 

αληηθεηκεληθφ ιφγν ηεο ηζηνξίαο; Πνηα ζηάζε δσήο ζα αλαδεηθλχεηαη ή ζα 

θαηαγγέιιεηαη κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο. θνπφο καο είλαη θαη απηέο νη εξγαζίεο λα 

πιεθηξνινγεζνχλ ηειηθά θαη λα αλαξηεζνχλ. Θα είρε κάιηζηα ελδηαθέξνλ λα δνχκε 

ηη κνξθή ζα έρεη ηειηθά θαζέλα απφ ηα ςεθηαθά θείκελα, θαζψο θαη αλ (θαη) νη 

καζεηέο καο αμηνπνηήζνπλ θάπνηα ηερλάζκαηα θαηά ηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ 

ηνπο, αλ ζα ηνπο πξνζδψζνπλ πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα ή αλ ζα αξθεζηνχλ ζηε 

ζπκβαηηθή επηινγή ηεο απιήο πιεθηξνιφγεζεο.  

 

                                                           
καζεηέο λα αλαιάβνπλ πην ελεξγφ ξφιν ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, πξνηείλνληαο νη ίδηνη θείκελα, αιιά θαη 

ηηο αλαγλψζεηο ηνπο κέζα ζην Wiki. 
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Μεηά απφ φια απηά, ζπλαληηφκαζηε κε ηε Υεκεία ζην εξγαζηήξην Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ… 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ Ηζηνξία, ελέζθεςε ζην ζελάξηφ καο ε ινγνηερλία θαη ν 

Καβάθεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εβδνκάδσλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη ζηελ ηάμε καο 

ην ζελάξην, νη καζεηέο ζα δηδάζθνληαη ηηο πξψηεο ελφηεηεο ηεο Υεκείαο (βι. 

παξαθάησ Άιιεο εθδνρέο). Ζ ζπλάδειθνο πνπ έρεη εθπνλήζεη ην ζελάξην γηα ηε 

Υεκεία αλαζέηεη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ καζεκάησλ ζηνπο καζεηέο λα 

πξνζεγγίζνπλ πνιινχο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ ελνηήησλ 1.1. θαη 1.2. ηεο Υεκείαο 

κέζα απφ απνζπάζκαηα θαβαθηθψλ πνηεκάησλ ή απφ ζηνηρεία ηνπ βίνπ ηνπ Καβάθε, 

ρσξίο λα έρεη απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πνηεηή, γηα λα κε ραζεί ην ζηνηρείν ηεο 

έθπιεμεο. Παξάιιεια, έλαο «παππνχο» είλαη δηαξθψο παξψλ θαη ζην δηθφ ηεο 

ζελάξην.  

Οη παξάιιειεο γξακκέο ησλ δχν ζελαξίσλ καο, σζηφζν, θάπνηα ζηηγκή… 

ηέκλνληαη: ζηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ ζελαξίνπ ηεο Υεκείαο, θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο 

ελφηεηαο 1.3., πνπ αθνξά ηεο θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, νη καζεηέο εληειψο 

απξνζδφθεηα ελεκεξψλνληαη φηη πξέπεη λα βνεζήζνπλ ζηε δηαιεχθαλζε ηνπ 

κπζηεξίνπ ηεο ππξθαγηάο ζηνλ λαφ ηνπ Απφιισλα ζηε Γάθλε, απηή ηε θνξά φρη 

κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο θαληαζίαο (φπσο ζην Φχιιν εξγαζίαο 5 Δ΄), αιιά κέζσ 

πεηξακάησλ πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ζην εξγαζηήξην Φπζηθψλ επηζηεκψλ.  

Ίδην ην αληηθείκελν, άιινο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο πιένλ, κε ηε Γιψζζα, ηελ 

Ηζηνξία θαη ηε Λνγνηερλία λα είλαη θαη ηψξα δηαξθψο δηαθξηηηθά παξνχζεο
20

.
 

Παξάιιεια, νη καζεηέο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε έλλνηεο θαη ζχκβνια, ζα αληηιεθζνχλ 

φηη νη επηζηήκεο έρνπλ θνηλνχο θψδηθεο, ζηεξίδνληαη ζηελ έξεπλα, ζηελ παξαηήξεζε 

θαη ζην πείξακα.  

                                                           
20

 Γηα παξάδεηγκα, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα ζρνιηάζνπκε ηα αρψξηζηα κφξηα ησλ φξσλ ηεο ελφηεηαο 1.2. 

ηεο Φεκείαο Β΄ Γπκλαζίνπ, πνπ αθνξά ηηο θαηαζηάζεηο ησλ πιηθψλ (εμάρλσζε, εμαέξσζε, απφζεζε, 

ζπκπχθλσζε), παξαπέκπνληαο ζηελ ελφηεηα 1Γ΄ ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ πνπ 

αθνξά ηελ παξαγσγή κε αρψξηζηα κφξηα. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/219/1998,5023/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/219/1998,5024/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/219/1998,5025/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/219/1998,5024/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1804,5783/
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Σειηθά, ζε ηη δηαθέξεη ε Δπηζηήκε απφ ηελ Σέρλε; Ίζσο ηα παηδηά αξρίζνπλ, 

κεηά ηελ εκπινθή ηνπο ζε απηή ηε δηδαθηηθή πεξηπέηεηα, λα πξνβιεκαηίδνληαη, 

αθφκε θαη ζηε κηθξή ειηθία πνπ βξίζθνληαη, ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα θαζεκηάο. Σν 

νπζηψδεο, πάλησο, ζα είλαη πσο ζα πξνζεγγίζνπλ έλα θεθάιαην ηεο πνίεζεο ηνπ 

Καβάθε απφ πνιιέο πιεπξέο. Θα κάζνπλ φηη δελ έρεη ηφζε ζεκαζία λα 

αλαθαιχςνπκε ηνλ δξάζηε ηεο ππξθαγηάο, αιιά λα πξνζδηνξίζνπκε πνηεο ηζηνξηθέο 

ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα ηνλ νδήγεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. 

Όηη ην ίδην ην ηαμίδη ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο αλαθάιπςεο είλαη ε Ηζάθε πνπ 

αλαδεηνχκε. Θα αληηιεθζνχλ, επίζεο, ηελ αμία ηεο λεθάιηαο επηζηεκνληθήο 

πξνζέγγηζεο θαη ηεο δηαιιαθηηθφηεηαο. Όια απηά θαιφ είλαη λα ζπδεηεζνχλ ζηελ 

ηάμε καο, αθφκε θαη ζε έλα θνηλφ κάζεκα παξνπζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

δηδαζθφλησλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηνπ ζελαξίνπ ηεο Υεκείαο, ελ είδεη 

αλαθεθαιαηψζεσο φζσλ εμεηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. 

Σν νπζηψδεο, ηειηθά, ζα είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, πσο απηή ε πξνζέγγηζε ζα 

έρεη γίλεη κε ηξφπν παηγληψδε, δηεξεπλεηηθφ, δεκηνπξγηθφ. Τα νπζηώδεο είλαη πνπ… 

παίμακε. 
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

  

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 

  

Α΄ 

υμάμαι με νοσταλγία τον παππού μου. Λάτρης της ιστορίας, της 

γλώσσας, της λογοτεχνίας, της χημείας και της αλχημείας, και, 

γενικώς, κάθε φάρσας. Κάποιος μορφωμένος θείος τον αποκαλούσε 

διαρκώς «ο απατηλός γέρος». Τότε, δεν καταλάβαινα γιατί…  

Τεράστια η βιβλιοθήκη του, πολύτιμα τα βιβλία που άφησε πίσω του. 

Τα πιο πολλά δερματόδετα, με καλαίσθητα τυπογραφικά στοιχεία, 

στολισμένα με κοσμήματα και σπάνιες ξυλογραφίες. Μου αρέσει να τα 

ξεφυλλίζω. Πολύ συχνά, μάλιστα, ανακαλύπτω μέσα στις σελίδες τους 

αληθινούς θησαυρούς: υπογραμμισμένα χωρία, σημειώσεις του και σκίτσα 

στο περιθώριο, χαρτάκια με σκέψεις του πάνω σε ό,τι είχε διαβάσει. 

Ώσπου προχθές, ξεφυλλίζοντας ένα βιβλίο για τη βυζαντινή ιστορία, μέσα 

στο κεφάλαιο για την επικράτηση του Χριστιανισμού στο βυζαντινό κράτος, 

βρήκα μια δακτυλογραφημένη σελίδα. Τι είχε σχεδιάσει, άραγε, πάλι ο 

παππούς; Ποια σχέση είχαν τα κείμενα αυτά μεταξύ τους; Ήθελε κάτι να 

μας πει με τον ανεπανάληπτο, παιγνιώδη τρόπο του; Ή μήπως όχι;  

Τι λέτε: να προσπαθήσουμε να λύσουμε μαζί το μυστήριο; Έχουμε 

πολλή δουλειά, καθώς ο παππούς, αδιόρθωτος λάτρης των ιστοριών 

μυστηρίου, ήταν ικανός να θέτει τα πιο αναπάντεχα ερωτήματα. Ξεκινάμε;  

Θ 
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Γερόντισσα τυφλὴ, ἤσουν κρυφὴ ἐθνική; ἢ ἤσουν χριστιανή; Τὸν 

λόγο σου ποὺ βγῆκε ἀληθινὸς – ποὺ αὐτὸς ποὺ εἰσήρχετο 

ἐπευφημούμενος στὴν Βιέννην, ὁ ἔνδοξος Καῖσαρ Ἰουλιανός ἦταν 

προωρισμένος νὰ ὑπηρετήσει τὰ τεμένη τῶν (ψευτῶν) θεῶν –τὸν λόγον 

σου ποὺ βγῆκε ἀληθινὸς, γερόντισσα τυφλή, τὸν εἶπες μὲ ὀδύνην ὡς θέλω 

να τὸ ὑποθέτω –ἤ, φαύλη! μὲ χαράν; 

Μέσα σὲ βάρκα ἐπάνω στὸν μεγάλο Νεῖλο, μὲ δυὸ πιστοὺς 

συντρόφους μοναχούς, φυγὰς καὶ ταλαιπωρημένος ὁ Ἀθανάσιος –ὁ 

ἐνάρετος, ὁ εὐσεβής, ὁ τὴν ὀρθὴν πίστιν τηρῶν– προσεύχονταν. Τὸν 

καταδίωκαν οἱ ἐχθροὶ καὶ λίγη ἐλπὶς ὑπῆρχε νὰ σωθεῖ. Ἦταν ὁ ἄνεμος 

ἐνάντιος· καὶ δύσκολα ἡ σαθρὴ βάρκα τους προχώρει. 

Σὰν ἐτελείωσε τὴν προσευχή, ἔστρεψε το θλιμμένο βλέμμα του πρὸς 

τοὺς συντρόφους του – κι ἀπόρησε βλέποντας το παράξενο μειδίαμά τους. 

Οἱ μοναχοί, ἐνῶ προσεύχονταν ἐκεῖνος, εἶχαν συναισθανθεῖ τί ἐγίνονταν 

στὴν Μεσοποταμία· οἱ μοναχοὶ ἐγνώρισαν ποὺ ἐκείνη τὴν στιγμή τὸ 

κάθαρμα ὁ Ἰουλιανός εἶχεν ἐκπνεύσει. 

 

Εἰσῆλθαν στὸν περικαλλῆ ναὸ τῆς Ἀθηνᾶς ὁ Χριστιανὸς ἐπίσκοπος 

Πηγάσιος ὁ Χριστιανὸς ἡγεμονίσκος Ἰουλιανός. Ἐκύτταζαν μὲ πόθον καὶ 

στοργὴν τ΄ ἀγάλματα– ὅμως συνομιλούσανε διστακτικῶς, μὲ 

ὑπαινιγμούς, μὲ λόγια διφορούμενα, μὲ φράσεις πλήρεις προφυλάξεως, 

γιατὶ δὲν ἦσαν βέβαιοι ὁ ἔνας γιὰ τὸν ἄλλον καὶ συνεπῶς φοβοῦνταν νὰ 

μὴ ἐκτεθοῦν, ὁ ψεύτης Χριστιανός ἐπίσκοπος Πηγάσιος ὁ ψεύτης 

Χριστιανός ἡγεμονίσκος Ἰουλιανός. 
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Γυρίζοντας το δακτυλόγραφο του παππού από την πίσω σελίδα, είδα πως έγραφε τα 

εξής: 

Ὅλοι μαζὶ κινοῦμε συρφετὸς γυρεύοντας ὁμοιοκαταληξία μιὰ 

τέτοια εὐγενικὴ φιλοδοξία ἔγινε τῆς ζωῆς μας ὁ σκοπός. 

Ἀλλάζουμε μὲ ἤχους καὶ μὲ συλλαβὲς τὰ αἰσθήματα στὴ χάρτινη 

καρδιὰ μας, δημοσιεύουμε τὰ ποιήματά μας, γιὰ νὰ 

τιτλοφορούμεθα ποιητές. 

Αὐτὸ τὸ κείμενο θὰ σᾶς δείξει τὸν δρόμο γιὰ τὴ λύση τοῦ αἰνίγματος, 

έγραφε. Ἴδιο τὸ εἶδος τῶν κειμένων, ἴδια καὶ ἡ ἐποχὴ ποὺ γράφτηκαν. 

Ἄλλοι οἱ δημιουργοὶ τους, ἴδιο τὸ ἔργο σας. Να τεμαχίσετε τὰ κείμενα, 

ὅπως νομίζετε. Γιατὶ τὸ καθένα μέ κάποιον τρόπο μπορεῖ νὰ χωριστεῖ σὲ 

μικρότερα κομμάτια. Ἄν βρεῖτε τὴ λύση, προσέθετε, νὰ κοιτάξετε στὸ 

μπαοῦλο.  

Τὸ Κάππα καὶ τὸ Πὶ σᾶς περιμένουνε ἐκεί! 

 

Τι μας ζητούσε, άραγε, να κάνουμε ο παππούς;  
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Ας συζητήσουμε, όμως, καταρχάς για τα κείμενα της μπροστινής σελίδας: 

 Σχετίζονται τα τρία κείμενα της μπροστινής σελίδας μεταξύ τους ή όχι; Υπάρχει 

κάτι που τα συνδέει; 

 Τι είδους κείμενα είναι; Γιατί;  

 Ποιος μιλάει, άραγε, σε καθένα από αυτά; Για ποιο θέμα; Ποια είναι η στάση 

του σχετικά με αυτά που αναφέρει; 

 Πώς εξηγείτε ότι πολλές από τις λέξεις των τριών κειμένων επισημαίνονται από 

τον ορθογραφικό έλεγχο του Word ως ορθογραφικά λάθη;  

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 

 Βϋ Γυμναςίου «Το ουςιώδεσ είναι που… παίξαμε: παιχνίδια με τθν ποίθςθ» 
Σελίδα 34 από 85 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 

Β΄  

Στο μπαούλο βρήκα ένα χαρτί Α4, που περιείχε έναν χάρτη και ένα κείμενο γραμμένο 

σε υπολογιστή. Θα με βοηθήσετε να λύσω και αυτόν τον γρίφο; 

 

Τον εχκρό τον πολεμάσ με τα ίδια του τα μζςα. Το ίδιο… και τον φίλο, ζτςι πολεμάσ να τον 

κερδίςεισ. Δια ϋκείνο ζμακα τον… υπολογιςτι εισ τα γεράματα, για να δω πϊσ ςκζφτεςτε 

και για να ςασ δείξω πϊσ ςκζφτομαι κι εγϊ.  

Θα ςασ δϊςω καταρχάσ ζναν χάρτθ. Και να κυμάςτε:  

το Κάπα και το Πι θα ςασ φανερώςουνε τον δρόμο! 

 

      Ο χάρτης 

 

http://www.elia.org.gr/default.fds?langid=1&pagecode=08.03.04.01&pageid=134 

 

Τϊρα κα πρζπει να χαράξετε μια γραμμι ςτον χάρτθ, που κα περνάει από τρεισ από τισ 

πόλεισ που ςθμειϊνονται ςε αυτόν.  

Αυτζσ οι πόλεισ ςχετίηονται με τθ ζωθ και το έργο εκείνου που ζγραψε τα ποιιματα που 

εξετάςαμε προθγουμζνωσ. 

http://www.snhell.gr/testimonies/content.asp?id=163&author_id=102
http://www.snhell.gr/testimonies/content.asp?id=163&author_id=102
http://www.elia.org.gr/default.fds?langid=1&pagecode=08.03.04.01&pageid=134
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Τι ψάχνουμε:  

 Το όνομα του.  

 Από ποφ κα ξεκινά θ γραμμι και ποφ κα καταλιγει;  

 

Και λίγη βοθιεια:  

 Σε αυτζσ τισ πόλεισ ιδρφκθκαν τρία από τα Πατριαρχεία τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ. 

 Για να βρείτε τθν ταυτότθτα του ποιθτι ίςωσ ςασ βοθκιςει και ο παρακάτω γρίφοσ: 

 

Το Πι για τον πατζρα, το Κάπα για τον ίδιο 

μα και τθ μια τθν πόλθ, όπου ζηθςε για λίγο. 

 

 Μία από τισ πόλεισ από τουσ οποίεσ κα περάςει θ γραμμι που κα χαράξετε 

αποτελεί τον τόπο όπου κυρίωσ ζηθςε αυτόσ που ζγραψε τα ποιιματά μασ. 

 Δφο από τισ πόλεισ αυτζσ ςχετίηονται με τθ ηωι εκείνου για τον οποίον μιλοφν τα 

τρία ποιιματα. 

 Και οι τρεισ πόλεισ που ψάχνουμε ςχετίηονται με τον ίδιο τον ποιθτι. Αν, μάλιςτα, 

τισ βρείτε με τθ ςωςτι ςειρά, κα ξεκινιςετε από τον τόπο καταγωγισ των γονιϊν 

του και κα καταλιξετε εκεί που τον «οδιγθςαν» οι πνευματικζσ του αναηθτιςεισ. 

Στα περίχωρα εκείνου του τόπου κα ςασ περιμζνει ζνα ακόμθ κείμενο, που το 

ζγραψε λίγο πριν πεκάνει. 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 3 

Γ΄ 

Αρ ζςζηηήζοςμε ζηε ζειίδα πνπ έρνπκε αλνίμεη ζην Wiki καο κε ηνλ ηίηιν 

«Παηρλίδηα κε ηελ πνίεζε» γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

1. Ο «παππούρ» και οι ππακηικέρ ηος:    

 Γηαηί ελψ ν παππνχο ρξεζηκνπνηνχζε αξρηθά πνιπηνληθφ, μαθληθά άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηεί κνλνηνληθφ;  

 Ση ελλννχζε κε φζα έγξαθε ζηελ αξρή ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 2 (Β΄) («ηνλ 

ερζξφ ηνλ πνιεκάο…»);  

 Γηαηί ν «κνξθσκέλνο ζείνο» απνθαινχζε ηνλ παππνχ «απαηειφ γέξν»; Πψο 

πξνζπάζεζε λα καο εμαπαηήζεη ν παππνχο; Πνηα κέζα κεηαρεηξίζηεθε;  

 Πνην πνίεκα ζα απνηειέζεη ηνλ επφκελν γξίθν ηνπ παππνχ; Μπνξνχκε λα ην 

εηθάζνπκε ζχκθσλα κε ηα γξαθφκελά ηνπ;  

 Πψο ζα ραξαθηεξίδακε ηνλ παππνχ;  
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2. Για ηοςρ Ζ/Τ και ηη σπήζη ηοςρ:     

 Μαο βνήζεζε ή καο εκπφδηζε ν ππνινγηζηήο θαη ην δηαδίθηπν λα 

πξνζεγγίζνπκε ηα θείκελα; Με πνηνπο ηξφπνπο; Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 Πφζν καο βνήζεζε ην δηαδίθηπν ζηελ αλαθάιπςε ηνπ πιηθνχ; Δίλαη 

πάληα αμηφπηζην ην πιηθφ απηφ; 

 Πνηεο δπλαηφηεηεο καο δίλεη ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ καο;  

 Σειηθά, ζαο παξαπιάλεζε ν νξζνγξαθηθφο έιεγρνο ηνπ επεμεξγαζηή 

γηα ην είδνο θαη ηελ επνρή πνπ γξάθηεθαλ ηα θείκελα;  
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Οι επγαζίερ ζαρ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο ζαο ζην Wiki θαιφ είλαη λα θαηαιήμεη 

ζε κηα εξγαζία κε πξφγξακκα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ (Word) ζρεηηθά κε ηνλ Κ.Π. 

Καβάθε θαη ηα πνηήκαηα ηνπ θχθινπ ηνπ Ηνπιηαλνχ θαη αθνινπζνχλ.  

 Αο ρσξηζηείηε, ινηπφλ, ζε πέληε νκάδεο θαη ε θαζεκηά αο κειεηήζεη θαη αο 

ππνκλεκαηίζεη έλα απφ ηα παξαθάησ πνηήκαηα.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν επφκελσλ εβδνκάδσλ ζα ζπδεηάηε ζηνλ ρψξν 

απηφλ γηα έλα απφ ηα πέληε πνηήκαηα, αληιψληαο απφ ην δηαδίθηπν θαη 

απφ άιιεο πεγέο ζηνηρεία γηα απηφ. 

 Καιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δπλαηφηεηα πνπ ζαο δίλεη ν 

επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, γηα πξνζζήθε ζρνιίσλ.  

 ην δηαδίθηπν ππάξρεη πινχζην πιηθφ γηα ηνλ Ηνπιηαλφ θαη ηα επεηζφδηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνηήκαηά καο. 

εκεία φπνπ κπνξείηε λα εζηηάζεηε θαηά ηελ πξνζέγγηζε θαη εξκελεία ησλ 

πνηεκάησλ:  

 Πνηνο κηιάεη ζε θάζε πνίεκα; 

 Πνηα ε ζηάζε ηνπ, ε ηδενινγία ηνπ, νη πεπνηζήζεηο ηνπ θαη πψο ηηο 

εθθξάδεη;  

 Πνηα είλαη ε ηζηνξηθή αθνξκή θάζε πνηήκαηνο; Με πνηνλ ηξφπν 

επεμεξγάδεηαη ηελ πεγή ηνπ ν Καβάθεο;  

 Πνηα ζηνηρεία αληινχκε γηα ηελ επνρή ζηελ νπνία δεη; 

 Αο παξαηεξήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδεηαη ν νκηιεηήο, ηηο ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη αο ηηο ζρνιηάζνπκε. 
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 Πψο θξίλεη ε νκάδα ζαο απφ αηζζεηηθήο απφςεσο ην πνίεκα κε ην νπνίν 

αζρνιεζήθαηε ; Αλψηεξν απφ ηα ηξία αηειή πνηήκαηα; Καηψηεξν; Απιψο 

δηαθνξεηηθφ; Γηαηί, άξαγε, παξέκεηλαλ αηειή ηα ηξία πξψηα πνηήκαηα πνπ 

εμεηάζακε; 

 Σειηθά, είλαη ινγνηερληθά ηα θείκελα απηά; Πνχ έγθεηηαη ε 

ινγνηερληθφηεηά ηνπο;  

 Μπνξείηε θπζηθά λα πξνζζέζεηε φ,ηη εζείο λνκίδεηε, ψζηε ε εξγαζία ζαο 

λα ζαο ηθαλνπνηεί κε ηελ πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο. 

 

Τα πνηήκαηα 

Πνίεκα πξψην 

Πνίεκα δεχηεξν 

Πνίεκα ηξίην 

Πνίεκα ηέηαξην 

Πνίεκα πέκπην 

http://kavafis.gr/poems/content.asp?id=57&cat=1
http://kavafis.gr/poems/content.asp?id=42&cat=1
http://kavafis.gr/poems/content.asp?id=130&cat=1
http://kavafis.gr/poems/content.asp?id=53&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=51&cat=1
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 4 

Γ΄  

Αο αθνχζνπκε ην παξαθάησ πνίεκα. Έρεη ηίηιν «Δηο ηα πεξίρσξα ηεο Αληηνρείαο» 

θαη είλαη ην ηειεπηαίν πνίεκα πνπ έγξαςε ν Καβάθεο. 

 

Αο ζπδεηήζνπκε αξρηθά ζηηο νκάδεο πνπ ήδε έρεηε ήδε ζπγθξνηήζεη, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ νινκέιεηα ζρεηηθά κε ηνπο παξαθάησ ελδεηθηηθνχο άμνλεο:  

 

 Πνηνο είλαη ν ηφλνο ηνπ νκηιεηή, φηαλ κηιά γηα ηνλ Βαβχια θαη πνηνο φηαλ 

κηιά γηα ηνλ Ηνπιηαλφ;  

 Πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ νκηιεηή θαη πψο θαλεξψλνληαη κέζα ζην 

πνίεκα;  

 Κξίλεηε δηθαηνινγεκέλν ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη θαη εθθξάδεηαη ν 

νκηιεηήο;  

 Θα ζέιαηε λα γλσξίζεηε έλα άηνκν κε αλάινγε ζπκπεξηθνξά;  

 αο ηθαλνπνίεζε αηζζεηηθά ην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα; Γηαηί;  

 Τπάξρνπλ ζεκεία ηνπ πνηήκαηνο απηνχ πνπ ζα ζέιαηε λα ηα ζπγθξίλεηε 

κε θάπνην πνίεκα ηνπ Γ΄; 

 Σν πνίεκα ζπκίδεη ζεαηξηθφ κνλφινγν θαη έρεη έληνλε δξακαηηθφηεηα. Να 

επηιέμεηε έλα κέινο ηεο νκάδαο ζαο πνπ ζα ην απαγγείιεη ζηελ νινκέιεηα. 

 Ο νκηιεηήο ιέεη ζην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο: «Σν νπζηψδεο είλαη πνπ 

έζθαζε». Πιεζηάδνληαο ζην ηέινο απηνχ ηνπ ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο, ζα 

κπνξνχζακε λα ηνπ απαληήζνπκε: «Σν νπζηψδεο είλαη πνπ… παίμακε»;  

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=73&cat=1
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 5 

 

Δ΄  

ΧΡΑ ΝΑ ΦΟΡΔΔΗ ΣΟ ΓΗΚΟ ΟΤ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΔΗΟ!  

 

Να θαληαζηείο φηη δεηο ζηελ Αληηφρεηα ην 362 κ.Υ. Να αθεγεζείο ηα γεγνλφηα ηεο 

ππξθαγηάο ζηνλ λαφ ηνπ Απφιισλα κέζα απφ ηε δηθή ζνπ νπηηθή γσλία, κε ηε δηθή 

ζνπ «θσλή». 

 

 Πξηλ μεθηλήζεηο λα γξάθεηο ηελ αθήγεζή ζνπ, θαιφ είλαη λα έρεηο 

απνθαζίζεη: 

 Πψο νλνκάδεζαη θαη πνην είλαη ην επάγγεικά ζνπ;  

 Δίζαη ρξηζηηαλφο, εζληθφο ή… ρξηζηηαλίδσλ; 

 

 Να εθθξάζεηο ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ κεηά απφ ηελ ππξθαγηά 

ζηνλ λαφ ηνπ Απφιισλα, επηιέγνληαο θαηάιιεια ηα εθθξαζηηθά ζνπ κέζα. 

 

 Να δψζεηο ηε δηθή ζνπ εθδνρή γηα ηνλ/ηνπο ππαίηην/-ηνπο ησλ γεγνλφησλ. 

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=91&cat=1
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Δθφζνλ, φπσο πξνζδνθνχκε, επηιεγεί ε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ 

δηδάζθεη ρεκεία, ζα εθαξκνζηεί παξάιιεια ην ζελάξην πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε 

ζπλάδειθνο Διέλε Παινχκπα (ΠΔ 04.02). ην Παξάξηεκα 4 παξαηίζεληαη ην 

ζελάξην ηεο ζπλαδέιθνπ, ην Φχιιν εξγαζίαο 1 κε ηίηιν «Γηαηί κειεηάκε Υεκεία – 

Φχιια εξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο», ην Φχιιν εξγαζίαο 2 κε ηίηιν «Φπζηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ πιηθψλ», ην Φχιιν εξγαζίαο 3 κε ηίηιν «Ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη 

ππφζεζε ππξθαγηάο» (πνπ αθνξνχλ ηηο ηξεηο θεξψλπκεο ελφηεηεο ηεο Φεκείαο Β΄ 

Γπκλαζίνπ). ην Φχιιν εξγαζίαο 3 ηνπ ζελαξίνπ απηνχ αμηνπνηείηαη ην πνίεκα ηνπ 

Κ.Π. Καβάθε «Δηο ηα πεξίρσξα ηεο Αληηνρείαο». Σν Φχιιν εξγαζίαο 3 ζπλνδεχεηαη 

απφ πξνβνιή παξνπζίαζεο κε ηίηιν «Σν νπζηψδεο είλαη πνπ… παίμακε» (βι. 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ). 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξψηνπ δίσξνπ είλαη αξθεηέο ζε αξηζκφ. Ο ζπλάδειθνο πνπ 

ζα εθαξκφζεη ην ζελάξην ζα θξίλεη πφζν ζα επηκείλεη ζην Φχιιν εξγαζίαο 2 (Β΄). 

Δπίζεο, αλ δελ επαξθεί ν ρξφλνο, κπνξεί λα κελ επεθηαζεί κέζα ζηελ ηάμε ζηε 

ζπδήηεζε γηα ηελ αλαθνξηθή θαη πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο 

ζχγθξηζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θεηκέλνπ (ηνπ Οstrogorsky) κε ηα πνηήκαηα ηνπ Καβάθε, 

αιιά λα πξνηείλεη ζρεηηθφ ζέκα ζπδήηεζεο ζην Wiki. Μηα άιιε ιχζε ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα ήηαλ ην θείκελν ηνπ Ostrogorsky λα έρεη κειεηεζεί θαηά 

ηελ παξάδνζε ηεο ελφηεηαο γηα ηνλ Ηνπιηαλφ θαη εδψ λα αλαθιεζεί ην θείκελν θαη λα 

ζπγθξηζεί κε ηα πνηήκαηα. 

Πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη απφ ηα πνηήκαηα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 

3 (Γ΄), θαζψο απηά αθνξκψληαη απφ ηζηνξηθέο πεγέο, πνπ δελ ζα ηηο έρνπκε 

ζπδεηήζεη απφ πξηλ κε ηνπο καζεηέο θαη είλαη δπζλφεηα, αλ δελ έρνπκε ππφςε καο ηηο 

πεγέο ή ηα γεγνλφηα απφ ηα νπνία αθνξκψληαη. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ην επίπεδν 

ηεο ηάμεο ηνπ, ν δηδάζθσλ ζα θξίλεη αλ ζα αλαξηήζεη θαη δηαλείκεη απηφ ην Φχιιν 

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=73&cat=1
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εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο· δειαδή, αλ ζα αλαζέζεη ηελ επηπιένλ εξγαζία πνπ ζα 

εθπνλεζεί αζχγρξνλα κέζσ Wiki ή αλ ζα ηελ παξαιείςεη. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν 

ίδηνο ζα επηιέμεη αλ ζα ππνκλεκαηίζεη ηα πνηήκαηα κε θάπνηα ζρφιηα ή αλ (φπσο 

πξνηείλεηαη εδψ) ζα αθήζεη ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ κφλνη ηνπο ην πιηθφ ζην 

δηαδίθηπν, φπνπ ππάξρεη ζρεηηθφ πιηθφ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ αλαζχζηαζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ην θείκελν ηνπ Ostrogorsky. ε θάζε 

πεξίπησζε, ν εθπαηδεπηηθφο ζα παξαθνινπζεί εθ ηνπ ζχλεγγπο ηε δηαδηθαζία θαη ζα 

παξεκβαίλεη φπνηε δεκηνπξγείηαη αδηέμνδν. 
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Φνπληνπιάθεο, Α. 2000. Θέαηξν θαη Ηζηνξία: Γείγκαηα θαβαθηθήο πνηεηηθήο ζην 

πνίεκα «Οη Σαξαληίλνη δηαζθεδάδνπλ» ηνπ Καβάθε. Θέκαηα Λνγνηερλίαο 13 (Ννέκβ. 
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Κ.Π. Καβάθε. Πελήληα Υξφληα απφ ην Θάλαηφ ηνπ): 253-263. 
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Κξηηηθή. 

Η. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Παπάπηημα 1 

Ο David Clemens, ζην άξζξν ηνπ κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Πψο ην δηαδίθηπν 

θαηέζηξεςε ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο», μεθηλψληαο απφ ηνλ αθνξηζκφ φηη 

(Clemens 2013: 130) «νη λέεο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη απνζήθεπζεο ειεθηξνληθψλ 

πιεξνθνξηψλ καο έρνπλ θάλεη φινπο θελνχο θαη ειίζηνπο» (!) νηθηίξεη ηηο ΣΠΔ, 

αλάκεζα ζηα άιια δηφηη (φ.π.: 131) «ν ακήραλνο θαη αλππφκνλνο θνηηεηήο είλαη πηα 

ηξηζεπηπρηζκέλνο, γηαηί ε Google έθαλε ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο πεξηηηή [...] 

θαζψο κπνξεί ηψξα λα αλαηξέμεη ζηελ Google […] φπνπ ζα βξεη πεξηιήςεηο, 

ζεκεηψζεηο, εξγαζίεο-κειέηεο, ρσξία, αλαιχζεηο, εξκελείεο, εηθφλεο αθφκε θαη 

ζρέδηα καζεκάησλ». Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αηηηάζεψλ ηνπ ζηε ζπλέρεηα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αδπλακία ηνπ λα αλαζέηεη πιένλ δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο, εμαηηίαο 

ησλ δπλαηνηήησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, πνπ ηνπ ζηέξεζαλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ (φ.π.: 132-133), εμαθαλίδνληαο «ηνλ 

ελζνπζηαζκφ θαη ηε ραξά πνπ έλησζαλ νη θνηηεηέο κνπ ζαλ ηα παηδηά πνπ ςάρλνπλ λα 

βξνπλ θξπκκέλα παζραιηλά απγά» ή λα αληρλεχεη ηηο αλαγλσζηηθέο πξνζδνθίεο ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ, φπσο θάπνηε πνπ ηνπο έδηλε έλα θνινβφ θείκελν πξνο ζπκπιήξσζε.  

Απαληψληαο ζηα επηρεηξήκαηά ηνπ ε Δπαγγειία Μνπιά ζην άξζξν ηεο κε ηίηιν 

«Νέεο ηερλνινγίεο θαη ινγνηερλία. Ζ ακεραλία απέλαληη ζην θαηλνχξην ή πξναηψληα 

δηακάρε κεηαμχ παξάδνζεο θαη λεσηεξηθφηεηαο κε λέν πξνζσπείν;» επηζεκαίλεη φηη 
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νη ιφγνη πνπ ν Clemens κέκθεηαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπλαξηεκέλνη κε ην δηθφ ηνπ κνληέιν δηδαζθαιίαο, ην νπνίν «μαθληθά βξέζεθε 

κεηέσξν εμαηηίαο ηεο λέαο θαηάζηαζεο» θαη φηη ην βηβιίν απνηειεί απιψο «κηα 

κνξθή ηερλνινγίαο» θαη φηη «θακηά ηερλνινγία [επνκέλσο, νχηε νη λέεο ηερλνινγίεο] 

δελ εθηνπίδεη θάπνηα πξνεγνχκελε εληειψο, αιιά [...] ηξνπνπνηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο» 

(Μνπιά 2013: 42).  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 

 Βϋ Γυμναςίου «Το ουςιώδεσ είναι που… παίξαμε: παιχνίδια με τθν ποίθςθ» 
Σελίδα 48 από 85 

 

Παπάπηημα 2 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
21

 ΣΟΤ 

GEORG OSTROGORSKY ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟΤΛΗΑΝΟ 

[…] 

«Σε θάζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ δπκψζεσλ ηεο επνρήο ηνπ Κσλζηαληίνπ 

αθνινχζεζε ε εηδσινιαηξηθή αληίδξαζε απφ ηνλ Ηνπιηαλφ (361-63). Έηζη ην 

πξφβιεκα ηεο ζπκβηψζεσο ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνχ κε ηε λέα πίζηε, πνπ ήηαλ θαίξην 

γηα ηελ πνιηηηζηηθή εμέιημε ηνπ Βπδαληίνπ, κπήθε ζε κηα θξίζηκε θάζε. Ζ γνεηεία 

ηνπ αξραίνπ θφζκνπ πνπ ραλφηαλ, ε κεγάιε αγάπε γηα ηελ ηέρλε, ηελ παηδεία θαη ηε 

ζνθία ηνπ, έθαλαλ ηνλ ηειεπηαίν εθπξφζσπν ηεο δπλαζηείαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ λα 

θεξχμεη ηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηεο λέαο πίζηεσο. Οη αηειείσηεο δηακάρεο αλάκεζα ζηηο 

εθθιεζηαζηηθέο παξαηάμεηο θαηλφηαλ φηη βνεζνχζαλ ζηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηφο 

ηνπ. Οη εζληθνί ππεξηεξνχζαλ αθφκε αξηζκεηηθά, ηδηαίηεξα ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο 

απηνθξαηνξίαο θαη κάιηζηα ζηε Ρψκε. Δπίζεο ν ζηξαηφο, κε ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

βαξβάξσλ ζηηο ηάμεηο ηνπ, ήηαλ αθφκε ζε κεγάιν βαζκφ εζληθφο. Τπήξρε, ηέινο, 

ζεκαληηθφο αξηζκφο απνζηαηψλ απφ ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. Παξ’ φια απηά ν 

Ηνπιηαλφο δελ κπφξεζε λα νξγαλψζεη απνηειεζκαηηθή εθζηξαηεία ελαληίνλ ηνπ 

Υξηζηηαληζκνχ. ηνλ αγψλα ελαληίνλ ηεο λέαο πίζηεσο δελ ήηαλ παξά εθθξαζηήο ηεο 

κνξθσκέλεο εζληθήο αξηζηνθξαηίαο ησλ λενπιαησληθψλ θηινζφθσλ θαη ξεηφξσλ, 

ζηελ νπνία αλήθε. ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο απηνθξαηνξίαο θαη εηδηθά ζηελ 

Αληηφρεηα, πνπ δηάιεμε γηα έδξα ηνπ, ν απηνθξάηνξαο δνθίκαζε ζνβαξέο 

απνγνεηεχζεηο. Ζ εζσηεξηθή αδπλακία ηνπ αγψλα ηνπ θάλεθε θαζαξά, φηαλ ζέιεζε 

λα νξγαλψζεη ην εζληθφ ηεξαηείν κε πξφηππν ηελ εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία. Ο δήινο 

πνπ έδεημε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο εζληθήο ιαηξείαο, φπσο θαη ε πξνζσπηθή ηνπ 

ζπκκεηνρή ζηηο ζπζίεο δψσλ ζηνπο ζενχο, πξνθάιεζαλ ηνλ ριεπαζκφ θαη ηελ 

αληίδξαζε φρη κφλν αλάκεζα ζηνπο θχθινπο ησλ ρξηζηηαλψλ. Ζ απφπεηξά ηνπ ήηαλ 

θαηαδηθαζκέλε, φπσο ζπκβαίλεη κε θάζε θίλεζε πνπ ελζνπζηάδεηαη γηα ην αξραίν, 
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 Βι. Ostrogorsky 1978: 109-110 
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κφλν επεηδή είλαη αξραίν θαη θαηαπνιεκεί θάζε ηη λέν, κφλν επεηδή είλαη λέν. Σν έξγν 

ηνπ ζάθηεθε καδί ηνπ, φηαλ ρηππεκέλνο ζαλάζηκα απφ ερζξηθφ δφξπ πέζαλε ζηε 

ζθελή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξηςνθίλδπλεο εθζηξαηείαο ηνπ ζηελ Πεξζία. Ζ 

ζχληνκε απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηφο ηνπ απνηέιεζε άκεζε απφδεημε γηα ην φηη ε λίθε 

ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ήηαλ πηα ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα».  
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Παπάπηημα 3 

 

ΣΡΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΑΣΔΛΖ ΠΟΗΖΜΑΣΑ ΣΟΤ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΖ  

HUNC DEORUM TEMPLIS 

Γερόντισσα τυφλὴ, ἤσουν κρυφὴ ἐθνική; 

ἢ ἤσουν χριστιανή; Τὸν λόγον σου 

ποὺ βγῆκε ἀληθινὸς – ποὺ αὐτὸς ποὺ εἰσήρχετο 

ἐπευφημούμενος στὴν Βιέννη, ὁ ἔνδοξος 

Καῖσαρ Ἰουλιανός ἦταν προωρισμένος 

νὰ ὑπηρετήσει τὰ τεμένη τῶν (ψευτῶν)θεῶν – 

τὸν λόγο σου ποὺ βγῆκε ἀληθινός, 

γερόντισσα τυφλή, τὸν εἶπες μὲ ὀδύνην 

–ὡς θέλω νὰ τὸ ὑποθέτω– ἤ, φαύλη! μὲ χαράν; 

 

ηηο 6 Ννεκβξίνπ ηνπ 355 κ.Υ., ζην Μεδηφιαλν, ν απηνθξάηνξαο Κσλζηάληηνο 

απέλεηκε ζηνλ Ηνπιηαλφ ηνλ ηίηιν ηνπ Καίζαξα. Έλαλ κήλα αξγφηεξα, ν Ηνπιηαλφο 

έθπγε γηα ηε Γαιιία. ηηο φρζεο ηνπ Ρνδαλνχ ππήξρε ε πφιε Βηέλλε, φπνπ ηνπ 

επηθπιάρζεθε ιακπξή ππνδνρή. Ζ πφιε ήηαλ εθρξηζηηαληζκέλε, φκσο ππήξραλ 

αθφκα εθεί νπαδνί ηεο αξραίαο ζξεζθείαο. Σφηε, ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηνγξάθν 

Ακκηαλφ Μαξθειιίλν, κηα ηπθιή γξηά αλαξσηήζεθε γηαηί γηλφηαλ ηφζε θαζαξία θαη 

φηαλ ηεο απάληεζαλ φηη εξρφηαλ ν Καίζαξ Ηνπιηαλφο, ε γξηά θψλαμε φηη απηφο ζα 

αλαζηήισλε ηνπο αξραίνπο λανχο. (―exclamavit hunc deorum templa reparaturum‖, 

Amm. Marc. XV, 8,22)
22
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ΑΘΑΝΑΗΟ 

Μέσα σὲ βάρκα ἐπάνω στὸν μεγάλο Νεῖλο, 

μὲ δυὸ πιστοὺς συντρόφους μοναχούς, 

φυγὰς καὶ ταλαιπωρημένος ὁ Ἀθανάσιος 

-ὁ ἐνάρετος, ὁ εὐσεβής, ὁ τὴν ὀρθὴν πίστιν τηρῶν- 

προσεύχονταν. Τὸν καταδίωκαν οἱ ἐχθροὶ 

καὶ λίγη ἐλπὶς ὑπῆρχε νὰ σωθεῖ. 

Ἦταν ὁ ἄνεμος ἐνάντιος· 

καὶ δύσκολα ἡ σαθρὴ βάρκα τους προχώρει. 

 

Σὰν ἐτελείωσε τὴν προσευχή, 

ἔστρεψε το θλιμμένο βλέμμα του 

πρὸς τοὺς συντρόφους του – κι ἀπόρησε 

βλέποντας τὸ παράξενο μειδίαμά τους. 

Οἱ μοναχοί, ἐνῶ προσεύχονταν ἐκεῖνος, 

εἶχαν συναισθανθεῖ τί ἐγίνονταν 

στὴν Μεσοποταμία· οἱ μοναχοὶ 

ἐγνώρισαν ποὺ ἐκείνη τὴν στιγμὴ 

τὸ κάθαρμα ὁ Ἰουλιανός εἶχεν ἐκπνεύσει. 

 

 
Πεγή ηνπ πνηήκαηνο απνηέιεζε βηβιίν ηεο E. L. Butcher γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

εθθιεζίαο ηεο Αηγχπηνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο άληιεζε απφ έλα θείκελν ζην νπνίν 

ν Άγηνο Αζαλάζηνο δηεγείηαη ηε θπγή ηνπ ζηνλ Νείιν
23

.  
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Ο ΔΠΗΚΟΠΟ ΠΖΓΑΗΟ 

Εἰσῆλθαν στὸν περικαλλῆ ναὸ τῆς Ἀθηνᾶς 

ὁ Χριστιανὸς ἐπίσκοπος Πηγάσιος 

ὁ Χριστιανὸς ἡγεμονίσκος Ἰουλιανός. 

Ἐκύτταζαν μὲ πόθον καὶ στοργὴν τ΄ ἀγάλματα- 

ὄμως συνομιλούσανε διστακτικῶς, 

μὲ ὑπαινιγμούς, μὲ λόγια διφορούμενα 

μὲ φράσεις πλήρεις προφυλάξεως, 

γιατὶ δὲν ἦσαν βέβαιοι ὁ ἔνας γιὰ τὸν ἄλλον 

καὶ συνεπῶς φοβοῦνταν νὰ μὴ ἐκτεθοῦν, 

ὁ ψεύτης Χριστιανός ἐπίσκοπος Πηγάσιος 

ὁ ψεύτης Χριστιανός ἡγεμονίσκος Ἰουλιανός. 

 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 355 π.Υ. ν Ηνπιηαλφο έθπγε απφ ηελ Αζήλα θαη θαζψο πήγαηλε 

πξνο ην Μεδηφιαλν, φπνπ ηνλ είρε θαιέζεη ν ζείνο ηνπ, ν απηνθξάηνξαο 

Κσλζηάληηνο, επηζθέθζεθε ηελ Σξσάδα, γηα λα επηζθεθζεί ηα αξραία κλεκεία. Δθεί ν 

θξππηνεζληθφο επίζθνπνο Πεγάζηνο ηνλ μελάγεζε ζηα κλεκεία ηνπ Αρηιιέα, ηνπ 

Έθηνξα θαη ηνλ λαφ ηεο Αζελάο. εκεησηένλ φηη θαη ν Ηνπιηαλφο έθξπβε αθφκε ηα 

εζληθά ηνπ αηζζήκαηα
24

. 
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Παπάπηημα 4 

Ε ΔΖΓΞΓΡΚΕΠΖΗΕ / ΑΚΑΗΑΘΡΝΠΖΗΕ ΙΓΘΜΔΜΟ 

ΟΠΖΟ ΦΡΟΖΗΓΟ ΓΝΖΟΠΕΙΓΟ 

ΓΖΟΑΓΩΓΕ ΟΠΕ ΕΙΓΖΑ / ΔΖΓΞΓΡΚΕΠΖΗΕ ΙΑΘΕΟΕ 

Οεκάνημ Δηδαζθαιίαξ εμείαξ Γομκαζίμο 

Γιέκε Γ. Ναιμύμπα, εμηθόξ θι. ΝΓ04.02, Ρπεύζοκε Γ.Η.Φ.Γ. 

Θαθωκίαξ 

 

1. ΠΖΠΘΜΟ ΔΖΔΑΗΠΖΗΜΡ ΟΓΚΑΞΖΜΡ 

Γηζαγςγή ζηε εμεία: Δηδαθηηθή πανέμβαζε δηενεοκεηηθή, με Νμίεζε, γνίθμοξ θαη 

Ζζημνία. 

1Α. ΠΑΛΓΖΟ ΟΠΖΟ ΜΝΜΖΓΟ ΙΝΜΞΓΖ ΚΑ ΑΝΓΡΘΡΚΓΠΑΖ 

Μ ζπεδηαζμυξ γίκεηαη γηα ημοξ μαζεηέξ ηεξ Β’ ηάλεξ Γομκαζίμο. Ζδέεξ ημο ζεκανίμο 

μπμνεί κα θακμφκ πνήζημεξ θαη ζηηξ άιιεξ ηάλεηξ ημο Γομκαζίμο θαη, με θαηάιιειε 

ακάπηολε, ζηεκ εθπυκεζε ενεοκεηηθχκ ενγαζηχκ ηςκ πνχηςκ ηάλεςκ ημο Θοθείμο. 

2. ΓΙΝΘΓΗΜΙΓΚΓΟ ΓΚΩΟΠΖΗΓΟ ΝΓΞΖΜΓΟ 

εμεία, Θμγμηεπκία, Ζζημνία, Γεςγναθία. 

3. ΝΞΜΑΝΑΖΠΜΡΙΓΚΓΟ ΓΚΩΟΓΖΟ 

Μη μαζεηέξ έπμοκ απυ ημ Δεμμηηθυ Οπμιείμ βαζηθέξ γκχζεηξ εμείαξ, μη μπμίεξ δεκ 

έπμοκ παναθηενηζηεί «εμεία» ςξ δηδαθηηθυ ακηηθείμεκμ, δηυηη εκηάζζμκηαη ζημ 

πιαίζημ ημο μαζήμαημξ «Φοζηθά - Γνεοκχ θη Ακαθαιφπης». 

4. ΔΖΔΑΗΠΖΗΜΖ ΟΠΜΜΖ 

Γεκηθυξ ζθμπυξ ημο ζπεδίμο δηδαζθαιίαξ αοηήξ ηεξ εκυηεηαξ είκαη μη μαζεηέξ κα 

έπμοκ μηα «επίζεμε» πνχηε γκςνημία με ηεκ επηζηήμε ηεξ εμείαξ, ςξ επηζηήμεξ 

ηεξ δςήξ, μέζς μηαξ μιηζηηθήξ πνμζέγγηζεξ γκςζηηθχκ ακηηθεημέκςκ ημο ζπμιηθμφ 

πνμγνάμμαημξ. Πμ ακηηθείμεκμ, ηηξ εθανμμγέξ, ηε πνήζε θαη ηεκ αλία ηεξ εμείαξ, 

ζημπεφμομε κα ηεκ ακαθαιφρμοκ μέζς δηενεοκεηηθχκ πνάλεςκ, με ηεπκηθέξ “minds-

on, hands-on”, μέζς εθπαηδεοηηθχκ γνίθςκ θαη δηθχκ ημοξ ζηναηεγηθχκ επίιοζεξ. 

Γπηπιέμκ, επηδηχθεηαη κα απμθηήζμοκ μη μαζεηέξ θνηηηθά ζεηηθή ζηάζε γηα ηεκ 

επηζηήμε θαη ημ μάζεμα ηεξ εμείαξ θαη κα απμθμμίζμοκ βαζηθέξ γκχζεηξ γηα ηηξ 

θαηαζηάζεηξ, ηηξ ηδηυηεηεξ θαη ηηξ πνήζεηξ ηςκ οιηθχκ. 

Μη δηδαθηηθμί ζηυπμη ηίζεκηαη ζφμθςκα με ημ ζπμιηθυ εγπεηνίδημ, ημκ μδεγυ 

ημο εθπαηδεοηηθμφ θαη ημ ηνέπμκ Ακαιοηηθυ Ννυγναμμα. Έηζη, με ηεκ μιμθιήνςζε 

ημο μαζήμαημξ, μη μαζεηέξ ζα πνέπεη κα είκαη ηθακμί κα: 

Α. «Γκωνίδω θαη θαηακμώ» 
• δηαθνίκμοκ ημ πενηβάιιμκ ζε θοζηθυ θαη ακζνςπμγεκέξ  



 
 

 
  

 

• ζοζπεηίδμοκ ηα ηειηθά πνμσυκηα με ηηξ θοζηθέξ πνχηεξ φιεξ απυ ηηξ μπμίεξ 

πνμένπμκηαη  

• ηαληκμμμφκ ηα οιηθά ημο πενηβάιιμκηυξ ημοξ ζε ζηενεά, ογνά θαη αένηα ζηηξ 

ζοκήζεηξ ζοκζήθεξ 

• ζοκδέμοκ ηε θοζηθή θαηάζηαζε εκυξ οιηθμφ με ηηξ επηθναημφζεξ ζοκζήθεξ πίεζεξ 

θαη ζενμμθναζίαξ 

• μκμμάδμοκ ηηξ μεηαβμιέξ ηςκ θοζηθχκ θαηαζηάζεςκ 

• πνμβιέπμοκ ηε θοζηθή θαηάζηαζε εκυξ οιηθμφ, ζε αημμζθαηνηθή πίεζε, ακάιμγα με 

ηε ζενμμθναζία 

• πενηγνάθμοκ ηηξ θοζηθέξ ηδηυηεηεξ εκυξ οιηθμφ. 

 «Β. Δηενεοκώ θαη εκημπίδω» 
• εθηημμφκ ημ πιήζμξ θαη ηεκ πμηθηιία ηςκ ακηηθεημέκςκ εκαζπυιεζεξ ηεξ εμείαξ 

• δηαπηζηχκμοκ ηε πνεζημυηεηα ηεξ εμείαξ ζηεκ θαζεμενηκή δςή θαη μάιηζηα 

δηαπνμκηθά. 

• οπμζηενίδμοκ υηη ε πνήζε πεμηθχκ μοζηχκ μπμνεί κα είκαη άιιμηε εοενγεηηθή θαη 

άιιμηε επηδήμηα γηα ημκ άκζνςπμ θαη ημ πενηβάιιμκ. 

• ζογθνίκμοκ δηάθμνα οιηθά ςξ πνμξ ηε ζθιενυηεηα θαη ςξ πνμξ ηεκ ποθκυηεηά ημοξ 

• επηιέγμοκ ημ θαηάιιειμ οιηθυ γηα μηα ζογθεθνημέκε πνήζε, με βάζε ηηξ ηδηυηεηέξ 

ημο.  

 «Γ. Γπηθμηκωκώ θαη ζοκενγάδμμαη» 
• ζοκενγάδμκηαη ζε δεογάνηα ή ζε μμάδεξ 

• επηθμηκςκμφκ γναπηά ή πνμθμνηθά 

• ακαθμηκχκμοκ απυρεηξ θαη ζομπενάζμαηα 

• πανμοζηάδμοκ ημ απμηέιεζμα ηεξ ενγαζίαξ ημοξ  

• απμθημφκ εθυδηα γηα ηεκ αοημμυνθςζή ημοξ, υπςξ ε ηθακυηεηα 

Ζ. κα δηενεοκήζμοκ έκα ζέμα θαη κα ημ ελεηάζμοκ ζε βάζμξ θαη ζε 

ζογθεθνημέκεξ πηοπέξ ημο, με ζημπεομέκα ενςηήμαηα πμο ημοξ δίκμκηαη 

ΖΖ. κα επηιέλμοκ θαη κα επελενγαζημφκ ζημηπεία απυ δηάθμνεξ πεγέξ 

πνμθεημέκμο κα απακηήζμοκ ζε ζημπεομέκα ενςηήμαηα γηα ηηξ πηοπέξ ημο ζέμαημξ 

πμο ενεοκμφκ (θνηηηθυξ–ρεθηαθυξ γναμμαηηζμυξ). 

 «Δ. Οοκδέω ηηξ γκώζεηξ με ηε δωή» 
• πνεζημμπμημφκ επηπεηνήμαηα ζηεκ αηηημιυγεζε ηςκ απυρεχκ ημοξ 

• εοαηζζεημπμημφκηαη ζε ζέμαηα πενηβαιιμκηηθχκ πνμβιεμάηςκ 

• ελμηθεηχκμκηαη με ηε δηαδηθαζία «πνυβιερε –πεηναμαηηθυξ έιεγπμξ– ελήγεζε» ςξ 

βαζηθυ πονήκα ηεξ πεηναμαηηθήξ δηαδηθαζίαξ. 

 



 
 

 
  

 

5. ΑΝΑΖΠΜΡΙΓΚΕ ΡΘΖΗΜΠΓΚΖΗΕ ΡΝΜΔΜΙΕ 

Μη μαζεηέξ ενγάδμκηαη ζημ ενγαζηήνημ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ημο ζπμιείμο, υπμο ζα 

πεηναμαηηζημφκ με απιά θαζεμενηκά οιηθά θαη ζα πνεζημμπμηήζμοκ γκχνημα 

επηζηεμμκηθά ζθεφε υνγακα. Θυγς ηςκ απιχκ οιηθχκ θαη ημο μηθνμφ ανηζμμφ 

εφπνεζηςκ ζθεοχκ θαη μνγάκςκ, μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί αθυμα θαη ε ζπμιηθή 

αίζμοζα (ςξ πνυζθαηνμ ενγαζηήνημ). 

Ε φπανλε θαη πνήζε ηςκ δηαδναζηηθχκ ζοζηεμάηςκ δηδαζθαιίαξ ζα 

δηεοθμιφκεη ηεκ πνμζέγγηζε ηςκ ζηυπςκ. Γκαιιαθηηθά, μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί θαη 

απιυξ βηκηεμπνμβμιέαξ. νήζημε, είκαη ε φπανλε εκυξ θμνεημφ οπμιμγηζηή ακά 

πάγθμ ενγαζίαξ θαη μμάδα. 

Πμ εμπιμοηηζμέκμ ζπμιηθυ βηβιίμ πενηέπεη οιηθυ ημ μπμίμ είκαη πμιφηημμ θαη 

πμιιαπιά αλημπμηήζημμ, έηζη χζηε, ακ ηα πνμκηθά υνηα δεκ ημ επηηνέπμοκ, 

πνμηείκεηαη ζημοξ μαζεηέξ κα ημ αλημπμηήζμοκ ζημ ζπίηη, αθμφ θαζμδεγεζμφκ 

θαηάιιεια. 

Θυγς ημο εηζαγςγηθμφ παναθηήνα ηεξ εκυηεηαξ θαη ημο ηδηαίηενα δηεονομέκμο 

παναθηήνα ημο ζεκανίμο ςξ πνμξ ηεκ μιηζηηθή πνμζέγγηζε ηςκ γκςζηηθχκ 

ακηηθεημέκςκ, ζηε εμεία (ζε αοηή ηεκ εηζαγςγηθή θάζε) ζα δμζεί έμθαζε ζε άλμκεξ 

ζοκαηζζεμαηηθμφξ, πεηναμαηηθμφξ θαη γκςζηηθμφξ, πςνίξ κα παναγκςνίδεηαη ε 

πνμζηηζέμεκε αλία ηςκ ΠΝΓ. 

6. ΓΗΠΖΙΩΙΓΚΕ ΔΖΑΞΗΓΖΑ 

Θαμβάκμκηαξ οπ’ υρηκ ημοξ πνμκηθμφξ πενημνηζμμφξ πμο ζέηεη ημ μμκυςνμ μάζεμα, 

ζοκμιηθά απαηημφκηαη ημοιάπηζημκ ηνεηξ δηδαθηηθέξ χνεξ (345΄) γηα ηηξ ηνεηξ 

οπμεκυηεηεξ θαη μία χνα ενγαζηενηαθήξ πναθηηθήξ (45΄). Μη δφμ ηειεοηαίεξ χνεξ 

είκαη ηδακηθυ κα είκαη ζοκεπυμεκεξ, ηυζμ ιυγς ηεξ θαζμνηζηηθά ζεμακηηθήξ 

ιεηημονγίαξ ημο ενγαζηενίμο Φ.Γ. ζηηξ χνεξ αοηέξ, υζμ θαη γηα ηε δηεοθυιοκζε ηςκ 

μαζεηχκ κα μιμθιενχζμοκ απενίζπαζημη ηε δηενεοκεηηθή ημοξ ενγαζία. 

7. ΑΚΑΘΡΟΕ ΠΜΡ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΜΡ (ΚΓΓΟ ΓΚΩΟΓΖΟ) 

 Οηεκ πνχηε εκυηεηα ηεξ δηδαθηέαξ φιεξ, γίκεηαη μηα πνμζπάζεηα κα ζοκδεζεί ε 

εμεία με ηε δςή, ημκ άκζνςπμ, ημ πενηβάιιμκ, ηα οιηθά, ηα πνμσυκηα, ηηξ άιιεξ 

επηζηήμεξ θαη κα εηζαπζμφκ έκκμηεξ θαη δηαδηθαζίεξ πμο πνμαπαηημφκηαη γηα ηεκ 

θαηακυεζε αοηχκ πμο ζα αθμιμοζήζμοκ ζηηξ επυμεκεξ εκυηεηεξ.  

Έπμκηαξ δηδαπζεί ηεκ εκυηεηα αοηή, μη μαζεηέξ ζα δηαπηζηχζμοκ πςξ ε 

πεμηθή γκχζε θαη μη πεμηθέξ εθανμμγέξ απμηειμφκ πμιηηηζηηθά αγαζά, εκχ επηπιέμκ 

ζα μάζμοκ υηη οπάνπεη θαη ε άζπεμε πιεονά ηεξ εμείαξ, δειαδή ε αιυγηζηε 

εθανμμγή ηςκ πεμηθχκ μοζηχκ πμο μπμνεί κα απμβεί εηξ βάνμξ ηεξ ακζνχπηκεξ 

δςήξ θαη ημο πενηβάιιμκημξ.  

Νένακ ηςκ γκςζηηθχκ, επηπιέμκ επηζομεηυ είκαη μη μαζεηέξ κα θαιιηενγήζμοκ 

δεληυηεηεξ ζπεηηθέξ με ημ δηαδίθηομ, ηηξ οπενεζίεξ WEB 2.0 θαη ηεκ αλημπμίεζε ηςκ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/219/1998,5022/


 
 

 
  

 

ΠΝΓ, υπςξ εθανμμγή θαη πνήζε ημο πενηβάιιμκημξ Wiki θαη ηεξ ηζημελενεφκεζεξ, 

δηαμυνθςζε θεημέκμο θαη δεμημονγία πανμοζίαζεξ με ζοκδοαζμυ εηθυκαξ θαη 

θεημέκμο. 

8. ΓΚΑΘΘΑΗΠΖΗΓΟ ΑΚΠΖΘΕΣΓΖΟ 

Απυ ηεκ επηζθυπεζε ηεξ βηβιημγναθίαξ, πνμθφπηεη υηη ζηηξ πνμτπάνπμοζεξ ηδέεξ 

ηςκ μαζεηχκ γηα ηα οιηθά, ηηξ θαηαζηάζεηξ ηεξ φιεξ θαη ηηξ μεηαηνμπέξ, μεηαλφ 

άιιςκ, ζοπκυηενα ζοκακηχκηαη μη αθυιμοζεξ: 

 Οηε θφζε πναγμαημπμημφκηαη μυκμ θοζηθέξ δηενγαζίεξ / πεμηθά θαηκυμεκα δε 

ζομβαίκμοκ ζηε θφζε. 

 Ε θςημζφκζεζε είκαη θοζηθυ θαηκυμεκμ. 

 Ριηθά ζε ζθυκε, είκαη ογνά. 

 Ριηθά εφθαμπηα, είκαη μεηαλφ ζηενεήξ θαη ογνήξ θαηάζηαζεξ. 

 Ριηθυ ζε ογνή μμνθή είκαη βανφηενμ απυ ηεκ ίδηα μάδα ημο οιηθμφ ζε αένηα 

θαηάζηαζε. 

 Μ αέναξ δεκ έπεη οιηθή οπυζηαζε. 

 Ό,ηη δε βιέπμομε ή δεκ πηάκμομε, δεκ οπάνπεη/δεκ είκαη φιε. 

 Ηαηά ηεκ ηήλε, ε μάδα ημο ζχμαημξ μηθναίκεη. 

 Ε πήλε υιςκ ηςκ ζςμάηςκ πναγμαημπμηείηαη ζηεκ ίδηα ζενμμθναζία. 

 Ηαηά ηεκ ελάημηζε, ε μάδα ημο ζχμαημξ «πάκεηαη» 

 Πμ ζηενευ δεκ μπμνεί κα μεηαηναπεί ζε αένημ. Ακ ζομβαίκεη αοηυ, 

«ελαθακίδεηαη». 

 Ε ζομπφθκςζε ηςκ οδναημχκ ζηα ημηπχμαηα ημο πμηενημφ, ελεγείηαη με 

δηάθμνεξ εκαιιαθηηθέξ ηδέεξ, πμο απέπμοκ απυ ηεκ επηζηεμμκηθή πναγμαηηθυηεηα. 

9. ΟΡΟΓΠΖΟΙΜΟ ΙΓ ΠΜ ΑΚΑΘΡΠΖΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ 

Απυ ημ ζφκμιμ ηςκ εηδηθχκ ζθμπχκ ηεξ δηδαζθαιίαξ ηεξ εμείαξ ζημ Γομκάζημ, 

ζπεηίδμκηαη άμεζα με ηεκ εκυηεηα μη αθυιμοζμη: 

Ε ζομβμιή ηεξ εμείαξ ζηε βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ δςήξ θαη ηεκ ελέιηλε ημο 

πμιηηηζμμφ ζπεηίδεηαη θαη µε ηεκ ακηημεηχπηζε μηθμιμγηθχκ θαη άιιςκ ζμβανχκ 

πνμβιεμάηςκ πμο πνμέθορακ απυ ηεκ εζθαιμέκε ή ηε µε μνζμιμγηθή πνήζε ηςκ 

πεμηθχκ πνμσυκηςκ. Απμηειεί, επμμέκςξ, ακαγθαηυηεηα ορίζηεξ ζεμαζίαξ ε 

δηαμυνθςζε, µέζς ημο εθπαηδεοηηθμφ ζοζηήμαημξ, πμιηηχκ θαη θαηακαιςηχκ 

εοαηζζεημπμηεμέκςκ, εκεμενςμέκςκ, ηθακχκ κα δίκμοκ ιφζε, µε θνηηηθή ζηάζε 

απέκακηη ζηα πνμβιήμαηα θαη µε ηζμννμπεμέκε ζομπενηθμνά μέζα ζημ θμηκςκηθυ 

ζφκμιμ.  

Ε εμεία, εθηυξ απυ ημ ηδηαίηενμ εκδηαθένμκ πμο έπεη γηα ημ θμηκςκηθυ 

ζφκμιμ, έπεη ακαγκςνηζηεί ζε υιεξ ηηξ πνμεγμέκεξ πχνεξ ςξ θεκηνηθή επηζηήμε, 

βάζε άιιςκ επηζηεμχκ, υπςξ μη επηζηήμεξ ογείαξ, ε Βημιμγία, ε Γεςπμκία, ε 



 
 

 
  

 

Ανπαημιμγία αιιά θαη ςξ βαζηθυξ πανάγμκηαξ μηθμκμμηθήξ θαη θμηκςκηθήξ 

ακάπηολεξ μηαξ πχναξ. 

Ε εμεία δεκ είκαη θάηη αυνηζημ θαη αθενεμέκμ, αιιά είκαη μέζα ζηε δςή, είκαη 

ε ίδηα ε δςή. Γπμμέκςξ είκαη πνήζημμ, θαηά ηε δηδαζθαιία, κα επηζεμαίκμκηαη 

ζοκεπχξ ημμείξ ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ πμο άμεζα ζοκδέμκηαη µε ηε εμεία, υπςξ ηα 

ηνυθημα, ηα πνχμαηα, ηα απμννοπακηηθά, ηα θάνμαθα, ηα πιαζηηθά, ηα μηθμδμμηθά 

οιηθά, ηα θαφζημα θαη άιια.  

 Κα ακαγκςνίδμοκ ηεκ εκυηεηα ηεξ επηζηεμμκηθήξ γκχζεξ θαη ηε ζπέζε ηεξ 

εμείαξ µε ηηξ άιιεξ Γπηζηήμεξ.  

 Κα ακαγκςνίδμοκ ηεκ αλία ηεξ επηζηεμμκηθήξ γκχζεξ θαη κα δηαπηζηχκμοκ ηε 

ζομβμιή ηεξ εμείαξ ζηε βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ ηεξ δςήξ ημο ακζνχπμο.  

 Κα ακαπηφλμοκ θνηηηθή ζθέρε θαη δεμημονγηθή θακηαζία γηα ηεκ ακηημεηχπηζε 

πνμβιεμάηςκ πμο έπεη δεμημονγήζεη ε ναγδαία ελέιηλε ηεξ Γπηζηήμεξ θαη ηεξ 

Πεπκμιμγίαξ.  

 Κα εθηημήζμοκ ηεκ αλία ηεξ δηαηήνεζεξ θαη πνμζηαζίαξ ημο θοζηθμφ 

πενηβάιιμκημξ, θαζχξ θαη ηεξ ελμηθμκυμεζεξ ηςκ θοζηθχκ πυνςκ, 

ακαπηφζζμκηαξ ζπεηηθέξ πνςημβμοιίεξ.  

 Κα ακαπηφλμοκ πκεφμα ζοκενγαζίαξ, κα επηθμηκςκμφκ µε θμηκςκηθμφξ θαη 

επηζηεμμκηθμφξ θμνείξ, κα ενγάδμκηαη μμαδηθά θαη κα ακαθμηκχκμοκ ηα 

απμηειέζμαηα ηεξ ενγαζίαξ ημοξ.  

 Κα ζοιιέγμοκ πιενμθμνίεξ απυ δηάθμνεξ πεγέξ πιενμθμνηχκ θαη κα 

ζοκδέμοκ αοηέξ µε ηηξ εμπεηνίεξ ημοξ.  

 Κα πνεζημμπμημφκ ηηξ κέεξ ηεπκμιμγίεξ θαη ηεκ πιενμθμνηθή.  

 Κα ελαζθεζμφκ ζημκ επηζηεμμκηθυ ηνυπμ ζθέρεξ, ηεκ επηζηεμμκηθή 

μεζμδμιμγία θαη κα πνμζεγγίδμοκ πμημηηθά θαη πεηναμαηηθά βαζηθέξ πεμηθέξ 

έκκμηεξ.  

 Κα πνεζημμπμημφκ ηεκ επηζηεμμκηθή μνμιμγία, κα δηαθνίκμοκ, κα ηαληκμμμφκ 

θαη κα πενηγνάθμοκ πεμηθά θαηκυμεκα, οιηθά θαη δηαδηθαζίεξ.  

 Κα αθμιμοζμφκ θακυκεξ αζθαιείαξ πνμξ απμθογή θηκδφκςκ ζημ ενγαζηήνημ 

αιιά θαη ζηεκ θαζεμενηκή δςή. 

10. ΜΞΓΑΚΩΟΕ ΠΑΛΕΟ 

Μη μαζεηέξ πςνίδμκηαη ζε μμάδεξ ηςκ 4- 5, ακάιμγα με ημκ ανηζμυ ηςκ παηδηχκ ηεξ 

ηάλεξ. Ηάζε μμάδα (ζοκ)ενγάδεηαη ζε δηαθμνεηηθυ πάγθμ ενγαζίαξ. Ακά μμάδα είκαη 

πνήζημμ κα οπάνπεη θμνεηυξ οπμιμγηζηήξ. Μη μμάδεξ παναμέκμοκ ίδηεξ θαη ζηηξ 

δηδαθηηθέξ χνεξ ηςκ ζοκδευμεκςκ δηδαθηηθχκ ακηηθεημέκςκ (Ηείμεκα Κεμειιεκηθήξ 

Θμγμηεπκίαξ, Ζζημνία, Γεςγναθία). Ωξ πνμξ ηε εμεία, ε μνγάκςζε δηαθμνμπμηείηαη 

ζηηξ ελήξ πενηπηχζεηξ: 



 
 

 
  

 

Οημ ηέιμξ ηεξ 1εξ δηδαθηηθήξ χναξ θαη πνηκ ηεκ αλημιυγεζε, πςνίδμκηαη ζε δφμ 

μμάδεξ γηα ημκ αγχκα επηπεηνεμαημιμγίαξ «debate», ζημκ μπμίμ ζομμεηέπεη ε 

μιμμέιεηα. 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 3εξ θαη 4εξ δηδαθηηθήξ χναξ, εκαιιάζζμκηαη θοθιηθά ζημοξ 

πάγθμοξ ενγαζίαξ, υπμο οπάνπμοκ δηαθμνεηηθά οιηθά με ηα μπμία πνέπεη κα 

πεηναμαηηζημφκ. 

11. ΔΖΔΑΗΠΖΗΓΟ ΝΞΜΟΓΓΓΖΟΓΖΟ ΗΑΖ ΟΠΞΑΠΕΓΖΗΓΟ 

Οοπκά παναηενείηαη ημ θαηκυμεκμ μη μαζεηέξ κα δοζθμιεφμκηαη κα ζοζπεηίζμοκ ηα 

επηζηεμμκηθά δεδμμέκα πμο δηδάζθμκηαη ζημ ζπμιείμ ζηα δηάθμνα δηδαθηηθά 

ακηηθείμεκα, ηυζμ μεηαλφ ημοξ, υζμ θαη με θαηκυμεκα θαη οιηθά ηεξ θαζεμενηκήξ 

δςήξ. Γηα ηεκ οπενκίθεζε ημο πνμβιήμαημξ, ζημ ζεκάνημ αοηυ, γίκεηαη πνμζπάζεηα 

αλημπμίεζεξ «δηαφιςκ επηθμηκςκίαξ» μεηαλφ ηςκ δηδαθηηθχκ ακηηθεημέκςκ ηεξ 

εμείαξ, ηεξ Θμγμηεπκίαξ, ηεξ Ζζημνίαξ θαη ηεξ Γεςγναθίαξ, αιιά θαη αλημπμίεζε 

ηςκ ΠΝΓ θαη ηςκ πμιομεζηθχκ εθανμμγχκ πμο πανέπμοκ, με ηε 

δηενεοκεηηθή/ακαθαιοπηηθή δηάζηαζε κα θονηανπεί. Αθμιμοζμφκηαη μη ανπέξ ημο 

επμηθμδμμηζμμφ, με δηαθμνμπμηεμέκα ηα δηενεοκεηηθά βήμαηα, ακάιμγα με ημ 

πενηεπυμεκμ θαη ημοξ ζηυπμοξ θαζεμηάξ απυ ηηξ ηνεηξ οπμεκυηεηεξ, υπςξ 

πανμοζηάδμκηαη αθμιμφζςξ. 

12. ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΟΓΚΑΞΖΜΡ 

Ηαηά ηεκ 1ε δηδαθηηθή χνα ημ δηενεοκεηηθυ εθπαηδεοηηθυ μμκηέιμ «5Γ», εθανμυδεηαη 

γηα ηεκ εηζαγςγή ζηε εμεία. Μη μαζεηέξ ενςηχκηαη γηα ημ είδμξ ηςκ οιηθχκ πμο 

οπάνπμοκ γφνς ημοξ θαη ζε ηνία απμζπάζμαηα πμηεμάηςκ ημο Η. Ν. Ηαβάθε, 

μνγακχκμκηαη μη ζθέρεηξ ημοξ, θαηεοζφκεηαη ε πνμζμπή ημοξ ζημ θνηηήνημ δηάθνηζεξ 

ηςκ οιηθχκ, επελεγμφκηαη έκκμηεξ μεηαηνμπχκ πνχηςκ οιχκ θαη γίκεηαη ζφκδεζή 

ημοξ με ηεκ πμιιαπιά πνήζημε επηζηήμε ηεξ εμείαξ, ακαδεηχκηαη πιενμθμνίεξ γηα 

ζφκδεζε ηεξ εμείαξ με άιιεξ επηζηήμεξ θαη αλημιμγμφκηαη έκκμηεξ, ζηάζεηξ θαη 

δεληυηεηεξ, μέζς ημο θφιιμο αλημιυγεζεξ.  

Πε 2ε δηδαθηηθή χνα, εθανμυδεηαη ζοκδοαζμυξ ηςκ δηενεοκεηηθχκ δηδαθηηθχκ 

πναθηηθχκ ηεξ θαζμδεγμφμεκεξ ένεοκαξ θαη (Guided Research Model) θαη ηεξ 

δηενεοκεηηθήξ δηδαζθαιίαξ (Inquiry Based Teaching). Νανμοζηάδεηαη απυ ημκ 

θαζεγεηή ημ ζέμα ηεξ εμθάκηζεξ ηςκ οιηθχκ ζε δηάθμνεξ θοζηθέξ θαηαζηάζεηξ, 

ακάιμγα με ηηξ ζοκζήθεξ. Γπηπιέμκ, πανμοζηάδμκηαη με πείναμα επίδεηλεξ οιηθά θαη 

μεηαβμιέξ με ζηυπμ ηεκ πνμζέιθοζε ημο εκδηαθένμκηυξ ημοξ. Γθηίζεκηαη 

εκαιιαθηηθέξ ηδέεξ, ζοδεηχκηαη, πνμηείκμκηαη οπμζέζεηξ θαη γίκμκηαη ανπηθέξ 

πνμβιέρεηξ. Δηελάγμκηαη απιά μεηςπηθά πεηνάμαηα, υπςξ βναζμυξ ζε δμθημαζηηθυ 

ζςιήκα θαη βναζμυξ ζε ζφνηγγα οπυ ειαηηςμέκε πίεζε, ζογθεκηνχκμκηαη ζημηπεία 

θαη ζογθνίκμκηαη με παναηήνεζε. Αθμιμοζεί ζοδήηεζε, ελήγεζε απυ ημκ 

εθπαηδεοηηθυ θαη αθυνμεζε γηα δηεφνοκζε ηςκ ζομπεναζμάηςκ, με πνυβιερε ηεξ 



 
 

 
  

 

θοζηθήξ θαηάζηαζεξ οιηθχκ ζε ζοκήζεηξ ζοκζήθεξ. Μη μμάδεξ αλημιμγμφκ ημ ένγμ 

ημοξ ακαδεηχκηαξ αηηίεξ πμο μδεγμφκ ζε εζθαιμέκεξ οπμζέζεηξ. Αημμηθή 

αλημιυγεζε μέζς θφιιμο αλημιυγεζεξ, θιείκεη ηε δηαδηθαζία. 

 Πεκ 3ε θαη 4ε δηδαθηηθή χνα, εθανμυδεηαη ημ δηενεοκεηηθυ δηδαθηηθυ πνυηοπμ 

ηεξ μάζεζεξ μέζς εθπυκεζεξ project (Project-based Learning). Μη μμάδεξ ηςκ 

μαζεηχκ, αθμφ πνμβιεμαηηζημφκ με ενςηήζεηξ πμο αθμνμφκ ζηεκ απυ θαηαβμιήξ 

ημο θυζμμο επηιμγή οιηθχκ γηα δηάθμνεξ πνήζεηξ ζοκανηήζεη ηςκ ηδημηήηςκ ημοξ, 

έπμοκ κα ακηημεηςπίζμοκ έκα πνυβιεμα αζηοκμμηθμφ/δηθαζηηθμφ παναθηήνα, ημ 

μπμίμ ζοκδέεη ζημηπεία απυ ημ μάζεμα ηεξ Ζζημνίαξ θαη ηςκ Ηεημέκςκ Κεμειιεκηθήξ 

Θμγμηεπκίαξ. Ε οπυζεζε πνμξ εληπκίαζε, πανμοζηάδεηαη ζημοξ μαζεηέξ ζημκ 

δηαδναζηηθυ πίκαθα, με ηε μμνθή πανμοζίαζεξ Power Point, είηε ημοξ δίκεηαη μέζς 

μηαξ ηζημελενεφκεζεξ, ειεθηνμκηθά (http://zunal.com/webquest.php?w=212980 ή 

ζηεκ ειιεκηθή πιαηθυνμα, 

http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=391). Μη μμάδεξ 

ζπεδηάδμοκ ηε δνάζε ημοξ, ζοδεημφκ μοζηηθά, πενκμφκ θοθιηθά απυ ημοξ πάγθμοξ 

ενγαζίαξ, εθηειμφκ πεηνάμαηα ηαληκυμεζεξ οιηθχκ βάζεη ηεξ ποθκυηεηαξ θαη ηεξ 

ζθιενυηεηάξ ημοξ, εκχ ζοκεθηημμφκ ηδηυηεηεξ υπςξ αγςγημυηεηα ζενμηθή θαη 

ειεθηνηθή, ειαζηηθυηεηα θ.ά., ζε ζοκδοαζμυ με ηε πνήζε ηςκ οιηθχκ. Οοκενγάδμκηαη 

ζηεκ θαηαγναθή ηςκ μεηνήζεςκ θαη ζομπεναζμάηςκ θαζχξ θαη ζηεκ πανμοζίαζε 

ηςκ εονεμάηςκ ηεξ ένεοκάξ ημοξ. Απακημφκ ζηα ενςηήμαηα ηεξ μιμμέιεηαξ, 

ακαθμηκχκμκηαξ ημ πυνηζμα ηεξ μμάδαξ ημοξ. Αλημιμγμφκηαη με ακηίζημηπμ θφιιμ 

αλημιυγεζεξ.  

13. ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ ΙΑΘΕΠΩΚ 

Ακά δηδαθηηθή οπμεκυηεηα, μη μαζεηέξ ζομπιενχκμοκ θφιιμ αλημιυγεζεξ. 

Νανάιιεια, ζηε δηάνθεηα ηςκ βεμάηςκ–δνάζεςκ, γίκεηαη θαη μμαδηθή αλημιυγεζε 

ζπεηηθά με ημοξ ζηυπμοξ πμο αθμνμφκ ζηεκ μμάδα θαη ηηξ μμαδηθέξ δηενεοκεηηθέξ 

δνάζεηξ.  

14. ΦΡΘΘΑ ΓΞΓΑΟΖΑΟ 

Πα θφιια ενγαζίαξ, ζπεδηαζμέκα απυ ημκ εθπαηδεοηηθυ βάζεη ηεξ ακηίζημηπεξ 

ζημπμζεζίαξ θαη ηςκ επημένμοξ δεδμμέκςκ, δίκμκηαη έκηοπα ζημοξ μαζεηέξ.  

Απμηειμφκ ημκ ζθειεηυ ηεξ δηενεοκεηηθήξ/ακαθαιοπηηθήξ ενγαζίαξ θάζε 

μμάδαξ, ζηενίδμκηαξ θαη θαηεοζφκμκηαξ ηε δνάζε ηεξ.  

Νανάιιεια, πενηέπμοκ ζοκδεηηθά ζεμεία με ηα άιια δηδαθηηθά ακηηθείμεκα, 

υπςξ γνίθμοξ, ζηίπμοξ ή θνάζεηξ.  

Έκαξ πμιοπνάγμςκ παππμφξ, μ μπμίμξ ζέηεη ενςηήμαηα θαη ζηηξ πανάιιεια 

δηδαζθυμεκεξ εκυηεηεξ ηεξ Ζζημνίαξ θαη ηεξ Γεςγναθίαξ, θαζχξ θαη ζ’ εθείκεξ ηςκ 

Ηεημέκςκ Γιιεκηθήξ Θμγμηεπκίαξ, έπεη ημκ νυιμ ζοκδέζμμο μεηαλφ ηςκ γκςζηηθχκ 

ακηηθεημέκςκ 

http://zunal.com/webquest.php?w=212980
http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=391


 
 

 
  

 

15. ΓΞΓΑΟΖΑ ΟΠΜ ΟΝΖΠΖ 

Μη μαζεηέξ ζημ ζπίηη μπμνμφκ κα ζοκεπίζμοκ ηεκ ένεοκά ημοξ αημμηθά ή μμαδηθά.  

Έπμοκ δηαμμνθςμέκμ πχνμ δοκαμηθχκ ηζημζειίδςκ «Wiki», υπμο ακανημφκ ημ 

οιηθυ ηςκ ακαδεηήζεχκ ημοξ, επηθμηκςκμφκ μεηαλφ ημοξ ςξ μμάδεξ θαη με ημοξ 

δηδάζθμκηεξ. Ιειεημφκ ζογθεθνημέκα ζεμεία ημο εμπιμοηηζμέκμο ζπμιηθμφ βηβιίμο 

εμείαξ, υπςξ ημοξ πνμηείκμκηαη απυ ημκ/ηεκ εθπαηδεοηηθυ θαη εθζέημοκ γναπηά 

ζημ Wiki ή δηα δχζεξ ζηεκ ηάλε απμνίεξ, απακηήζεηξ θαη πνμηάζεηξ. Ιπμνμφκ 

θάιιηζηα επίζεξ κα εθανμμζημφκ ιμγηζμηθά δεμημονγίαξ κμεηηθχκ πανηχκ, έκαξ ζε 

θάζε οπμεκυηεηα ηεξ εμείαξ θαζχξ ειεθηνμκηθέξ ζοκενγαηηθέξ δμμέξ υπςξ ηα 

Google Docs, με ζηυπμ ηεκ θαιιηένγεηα ηςκ ακηίζημηπςκ δελημηήηςκ. 

16. ΝΞΜΟΘΓΠΓΟ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΓΟ 

Μ νυιμξ ημο εθπαηδεοηηθμφ είκαη βαζμηαία θζίκςκ θαζμδεγεηηθυξ θαη 

ζομβμοιεοηηθυξ. Ε μμαιή ιεηημονγία ηςκ μμάδςκ απμηειεί θνμκηίδα ημο θαη 

ζεμακηηθυ πανάγμκηα. Γκηζπφεη θη επηβναβεφεη ηηξ πνμζπάζεηεξ θαη ηηξ 

πνςημβμοιίεξ ηςκ μαζεηχκ. Ρπμζηενίδεη ημ δηενεοκεηηθυ/ακαθαιοπηηθυ μμκηέιμ, με 

ηεκ πανμοζία θαη ηε ζηάζε ημο θαζχξ θαη με ηηξ μδεγίεξ πμο δίκεη.  

Θαμβάκεηαη μένημκα χζηε μη μμάδεξ κα είκαη μηθνέξ θαη ακμμμημγεκείξ. Μη 

μαζεηέξ μπμνμφκ κα δηαμμνθχζμοκ μυκμη ημοξ ηηξ μμάδεξ, εκχ μ εθπαηδεοηηθυξ 

θνμκηίδεη θαηά ημ δοκαηυ: 

 Κα ηθακμπμημφκηαη μη πνμηημήζεηξ ηςκ μαζεηχκ γηα ζοκενγαζία. 

 Κα ζομμεηέπμοκ άημμα θαη ηςκ δφμ θφιςκ ζε θάζε μμάδα.  

 Κα οπάνπεη ακμμμημγέκεηα ζηηξ επηδυζεηξ π.π. έκαξ θαιυξ, δφμ μέηνημη θαη έκαξ 

αδφκαμμξ.  
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Μ παππμφξ αγαπμφζε ηε εμεία, ηε ιμγμηεπκία θαη ηα αηκίγμαηα. Αξ δμφμε ηη μαξ 

είπε πνμηείκεη γηα ημ μάζεμα ηεξ εμείαξ. Ννμζέληε! Νμιιά ζημηπεία απυ ηα 

παναθάης θαίκμκηαη αζφκδεηα μεηαλφ ημοξ. Ιε ημκ παππμφ, υμςξ, ζα μπμνμφζε κα 

πενημέκεη θακείξ θαη ηηξ πημ απίζακεξ ζοκδέζεηξ θαη ζοκάθεηεξ… 

«Αλ ζνπ πνπλ όηη ζηε θύζε όια είλαη θπζηθά, 

Με βηαζηείο λα απαληήζεηο. Σθέςνπ ην πξνζεθηηθά.»,  

απάγγειιε ανγά παμμγειχκηαξ θαη μαξ έθιεηκε ημ μάηη με ζεμαζία. 

 

1α. Κα θμηηάλεηε γφνς ζαξ ή κα ζθεθηείηε ηέζζενα οιηθά ή ηέζζενα ακηηθείμεκα. Κα 

ηα ηαληκμμήζεηε ζημκ πίκαθα:  

Ριηθά πμο οπάνπμοκ ζηε θφζε «απυ μυκα 

ημοξ» (Φοζηθό Νενηβάιιμκ) 

Ριηθά πμο έπμοκ παναζθεοαζηεί απυ ημκ άκζνςπμ 

(Ακζνωπμγεκέξ Νενηβάιιμκ) 

  

 

1β. Ριηθά θαη ακηηθείμεκα δηάθμνα, θνφβμκηακ αθυμα θαη ζημοξ ζηίπμοξ ημο 

αγαπεμέκμο πμηεηή ημο παππμφ. Κα βνείηε αθυμα ηέζζενα οιηθά ή ηέζζενα 

ακηηθείμεκα θαη κα ηα γνάρεηε θη αοηά ζημκ παναπάκς πίκαθα. 

 

 

 

 

 

 

Απόσπασμα 2: Καπρηέηαη ε Aληηόρεηα   γηα ηα ιακπξά ηεο 

θηίξηα, 

θαη ηνπο σξαίνπο ηεο δξόκνπο·   γηα ηελ πεξί απηήλ 

ζαπκάζηαλ εμνρήλ,   θαη γηα ην κέγα πιήζνο 

4Μ ΓΡΙΚΑΟΖΜ ΟΝΑΞΠΕΟ «ΓΖΑΚΚΕΟ ΞΖΠΟΜΟ» 
ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΦΡΟΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΘΑΗΩΚΖΑΟ 

ΕΙΓΖΑ Β΄ ΓΡΙΚΑΟΖΜΡ 

ΠΖ ΓΖΚΑΖ Ε ΕΙΓΖΑ ΗΑΖ ΓΖΑΠΖ ΠΕ ΙΓΘΓΠΑΙΓ 

ΦΡΘΘ0 ΓΞΓΑΟΖΑΟ 1 

ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ: Ειέλε  Γ.  Παινύκπα, Φεκηθόο, Υπεύζπλε Ε.Κ.Φ.Ε. Λαθσλίαο 

 

Απόσπασμα 1: Εδώ δελ είκαη ν Κιέσλ πνπ αθνύζζεθα 

ζηελ Aιεμάλδξεηα (όπνπ δύζθνια μηπάδνληαη) 

γηα ηα ιακπξά κνπ ζπίηηα, γηα ηνπο θήπνπο, 

γηα η’ άινγα θαη γηα η’ ακάμηα κνπ, 

γηα ηα δηακαληηθά θαη ηα κεηάμηα πνπ θνξνύζα 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1γ. Κα θοθιχζεηε δφμ οιηθά πμο πνεζημεφμοκ ςξ πνχηε φιε γηα ηεκ παναζθεοή 

άιιςκ.  

1δ. Κα οπμγναμμίζηε ηνία οιηθά ή ακηηθείμεκα πμο είκαη πνμσυκηα επελενγαζίαξ 

άιιςκ. 

Απόσπασμα 3: Πνιύ κε ζπγθηλεί  κηα ιεπηνκέξεηα 

ζηελ ζηέςηλ, ελ Βιαρέξλαηο, ηνπ Ισάλλε 

Καληαθνπδελνύ 

θαη ηεο Εηξήλεο Aλδξνλίθνπ Aζάλ. 

Όπσο δελ είραλ παξά ιίγνπο πνιπηίκνπο ιίζνπο 

(ηνπ ηαιαηπώξνπ θξάηνπο καο ήηαλ κεγάι’ ε πηώρεηα) 

θόξεζαλ ηερλεηνύο.  Έλα ζσξό θνκκάηηα από παιί, 

θόθθηλα, πξάζηλα ή γαιάδηα. Τίπνηε 

ην ηαπεηλόλ ή ην αλαμηνπξεπέο 

δελ έρνπλ θαη’ εκέ ηα θνκκαηάθηα απηά 

από παιί ρξσκαηηζηό. Μνηάδνπλε ηνπλαληίνλ 

ζαλ κηα δηακαξηπξία ζιηβεξή 

θαηά ηεο άδηθεο θαθνκνηξηάο ησλ ζηεθνκέλσλ.   



 
 

 
  

 

2. ΙΓΠΑΠΞΜΝΓΟ -Ηάζε μμάδα ακαιαμβάκεη μία γναμμή επελενγαζίαξ. Ε 2ζη 

θμηκή 

2α. Πμ ζηέμμα ημο Ζ. Ηακηαθμοδεκμφ, ζημ 3μ απυζπαζμα, δηαθμζμήζεθε με ρεθίδεξ 

«απυ οαιί πνςμαηηζηυκ». 

Γοαιί, δημλείδημ ημο πονηηίμο, πμηήνη, άμμμξ: Αξ βάιμομε ζηε ζεηνά ηηξ ιέλεηξ, 

χζηε κα ζομπιενχζμομε ηε γναμμή επελενγαζίαξ:  

Άμμμξ  ………………  ………………  ……………… 

 

2β. Μ Ηιέςκ, ζημ 1μ απυζπαζμα, θμνμφζε, μεηαλφ άιιςκ θαη «μεηάληα». 

Ηιωζηή μεηαλωηή, μεηάλη, μεηαλμζθώιεθαξ, ύθαζμα, θόνεμα: Αξ βάιμομε ζηε 

ζεηνά ηηξ ιέλεηξ, χζηε κα ζομπιενχζμομε ηε γναμμή επελενγαζίαξ  

 ημο μεηαλημφ (πνχηε φιε) με πνμσυκηα: 

Ιεηαλμζθώιεθαξ ………………  ………………  ……………… ……………… 

 

2γ. Οηεκ Αιελάκδνεηα πμιιμί Αηγοπηηχηεξ Έιιεκεξ πιμφηηδακ θαηά ημκ 19μ αη. 

απυ ημ εμπυνημ βαμβαθημφ.  

Ηιωζηή βαμβαθενή, πακηειόκη, ύθαζμα, βαμβάθη: Αξ βάιμομε ζηε ζεηνά ηηξ 

ιέλεηξ, χζηε κα ζομπιενχζμομε ηε γναμμή επελενγαζίαξ ημο βαμβαθημφ (πνχηε 

φιε) με πνμσυκηα:  

Βαμβάθη  ……………….  ……………….  ……………….  

 

2δ. Οηηξ υπζεξ ημο Κείιμο θοηνχκεη μ πάπονμξ, έκα θοηυ πμο μμηάδεη με ημ θαιάμη 

πμο θοηνχκεη ζηηξ υπζεξ ημο δηθμφ μαξ Γονχηα. 2μξ αη. π.. Ε Αιελάκδνεηα έπεη 

δεμημονγήζεη ηε εθπιεθηηθή ηεξ βηβιημζήθε με πηιηάδεξ παπφνμοξ απυ υιμ ημκ 

θυζμμ. Μ μμκαδηθυξ ζμβανυξ ακηαγςκηζηήξ, ε βηβιημζήθε ηεξ Νενγάμμο, 

ζογθεκηνχκεη θαη αοηή εκηοπςζηαθυ ανηζμυ πεηνμγνάθςκ ζε πάπονμ. Αιιά μ 

πάπονμξ εηζάγεηαη μυκμ απυ ηεκ Αίγοπημ… 

Φύιιμ γναθήξ, θύιιμ πάπονμο, θιμηόξ θοημύ πάπονμο: Αξ βάιμομε ζηε ζεηνά ηηξ 

ιέλεηξ, χζηε κα ζομπιενχζμομε ηε γναμμή επελενγαζίαξ ημο πάπονμο (πνχηε φιε) 

με πνμσυκηα:  



 
 

 
  

 

Φιμηόξ ……………..  ……………….  ……………….  

 

2ε. 2μξ αη. π.. Γλαηηίαξ ημο ακηαγςκηζμμφ Αιελάκδνεηαξ θαη Νενγάμμο γηα ηεκ 

πιμοζηυηενε ζε παπφνμοξ βηβιημζήθε, μη Αιελακδνηκμί παίνκμοκ ηεκ απυθαζε κα 

δηαθυρμοκ ηεκ απμζημιή άγναθςκ παπφνςκ ζηεκ Νένγαμμ. Μη γναθείξ ηεξ Ιηθνάξ 

Αζίαξ πνέπεη κα επηκμήζμοκ θάηη θαηκμφνημ γηα κα γνάθμοκ, δηαθμνεηηθά ζα 

ελαθακηζημφκ. Έηζη επηκυεζακ ηεκ πενγαμεκή. Ε πενγαμεκή ήηακ θονίςξ δένμα 

πνμβάημο, μμζπανημφ ή θαηζίθαξ. 

Δένμα πνμβάημο αθαηένγαζημ με ηνίπεξ, πενγαμεκή, δένμα πνμβάημο 

επελενγαζμέκμ: Αξ βάιμομε ζηε ζεηνά ηηξ ιέλεηξ, χζηε κα ζομπιενχζμομε ηε 

γναμμή επελενγαζίαξ  

ημο δένμαημξ (πνχηε φιε), με πνμσυκηα: 

 Δένμα …………………  ……………….  ……………….  

 

2ζη. Ε ηζημνία ημο μειακημφ είκαη μεγάιε θαη παιηά, υπςξ θαη αοηή ηεξ γναθήξ… 

μειάκη, θαπκηά (άκζναθαξ) από θαύζε μνγακηθώκ οιηθώκ, λύιμ (μνγακηθό οιηθό): 

Αξ βάιμομε ζηε ζεηνά ηηξ ιέλεηξ, χζηε κα ζομπιενχζμομε ηε γναμμή επελενγαζίαξ 

ημο λφιμο (πνχηε φιε) με πνμσυκ ημ μειάκη ημο Βοδακηίμο:  

Λύιμ (μνγακηθή ύιε) ……………….  ……………….  



 
 

 
  

 

3. Ε _ _ _ _ _ _ ΓΖΚΑΖ ΝΑΚΠΜΡ!!! 

 

3α. Ρπάνπεη θάπμηα πιενμθμνία ζπεηηθή με οιηθυ απυ ημ μπμίμ θαηαζθεοάδμκηακ 

εκδφμαηα ζηα απμζπάζμαηα πμο δηαβάζαηε πνηκ; 

............................................................ 

Ιε ηη οιηθά θαηαζθεοάδμκηαη ηα εκδφμαηα ζήμενα; 

.......................................................................................

............ 

 

3β. Απυ ηη οιηθά ήηακ θαηαζθεοαζμέκα ηα θηίνηα, μη μδμί, μη πφιεξ ζηεκ Ακηηυπεηα 

π.π. ζηα πνυκηα ημο Βοδακηίμο; 

.......................................................................................

.... 

Ιε ηη οιηθά θαηαζθεοάδμκηαη αοηά ζήμενα; 

.......................................................................................

.... 

 

3γ. Πμ 1932 γκςζηυξ κεμέιιεκαξ πμηεηήξ, άννςζημξ απυ θανθίκμ ημο ιάνογγα, 

πήγε γηα ζεναπεία ζηεκ Αζήκα. Γπηζηνέθμκηαξ ζηεκ Αιελάκδνεηα, ημκ ηυπμ 

δηαμμκήξ ημο, ε θαηάζηαζή ημο πεηνμηένερε. Γηζήπζε ζημ Κμζμθμμείμ υπμο θαη 

απεβίςζε.  

Ε ακηημεηχπηζε ημο θανθίκμο ηυηε θαη ζήμενα έπεη αιιάλεη ζε θάηη; Ακ καη, ζε ηη; 

.......................................................................................

.... 

«Τελ εκνξθηά έηζη πνιύ αηέληζα, πνπ πιήξεο είλαη απηήο ε όξαζίο κνπ» γνάθεη μ ίδημξ 

πμηεηήξ. Φμνάεη θαη γοαιηά μνάζεςξ. Απυ ηη είκαη θαηαζθεοαζμέκα ηα γοαιηά μαξ θαη 

ζε ηη μαξ πνεηάδμκηαη; 

.......................................................................... 

 

 



 
 

 
  

 

Απόζπαζμα 4:  

«… έρεη ιηγλά δπν δέλδξα 

κηθξφ έλα πεξηβφιη· 

θαη θάκλεη εθεί ηεο εμνρήο 

κηα παξσδία ην λεξφ — 

κπαίλνληαο ζε θισλάξηα 

νπνχ δελ έρνπλ κπζηηθά· 

πνηίδνληαο ηεο ξίδεο 

πνπ έρνπλ αζζεληθφ ρπκφ· 

ηξέρνληαο εηο ην θχιισκα 

πνπ κε θισζηέο δεκέλν 

πεδφ θαη κειαγρνιηθφ 

θξεκλά ζηα παξαζχξηα· 

θαη πιέλνληαο θαρεθηηθά 

θπηά πνπ κεο ζε γιάζηξεο 

ηα ’ζηεζ’ αξάδα-αξάδα 

κηα θξφληκε λνηθνθπξά.» 

 

3δ. Σοπαγςγμφμαζηε βιέπμκηαξ θηκεμαημγνάθμ θαη ηειευναζε.  

Αζιμφμαζηε με απιά ή πενίπιμθα υνγακα γομκαζηηθήξ. νεζημμπμημφμε μπάιεξ, 

ναθέηεξ, ηζηημζακίδεξ, ηυλα. 

Φςημγναθίδμομε θαη βηκηεμζθμπμφμε. Απαζακαηίδμομε ζηηγμέξ ηεξ δςήξ μαξ. 

Πα παναπάκς γίκμκηαη με θοζηθά οιηθά ή μήπςξ με άιια πμο θαηαζθεοάζηεθακ ζε 

θάπμηα ενγαζηήνηα; 

..................................................................... 

 

3ε. Οηε θφζε ζομβαίκμοκ άναγε πεμηθά θαηκυμεκα, δειαδή μεηαβμιέξ  

ηεξ ζφζηαζεξ ηςκ μοζηχκ απυ ηηξ μπμίεξ απμηειμφκηαη ηα ζχμαηα; 

................................................................ 

Νμηα πεμηθή δηενγαζία γίκεηαη ζηα θοηά; .................................. 

Γίκμκηαη πεμηθέξ δηενγαζίεξ ζημ ζχμα μαξ; ................................ 

 

Κα δηαιέλεηε μία απυ ηηξ παναθάης θνάζεηξ, ςξ ζομπέναζμα, γηα θάζε μία 

απυ ηηξ πενηπηχζεηξ 3α έςξ 3ε πμο ζοδεηήζαηε. 

Ρ.  Ε _ _ _ _ _ _ θάκεη ηε δςή μαξ εοπάνηζηε 

.  Ε _ _ _ _ _ _ θάκεη ηε δςή μαξ πημ εφθμιε 

Σ.  Ε _ _ _ _ _ _ θνμκηίδεη γηα ηεκ ογεία μαξ 

Φ.  Ε _ _ _ _ _ _ ενεοκά ηε θφζε θαη δηδάζθεηαη απυ αοηήκ 

Ω. Ε _ _ _ _ _ _ θάκεη ηε δςή μαξ πημ εφθμιε 

 



 
 

 
  

 

4. ΠΜ ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΕΟ ΕΙΓΖΑΟ: 

         Ε επηζηήμε ηεξ εμείαξ μειεηά ηηξ …………………  θαη ημοξ ………………… ηςκ 

οιηθώκ θαη αζπμιείηαη με: 

 Πε βαζηθή θαη ηεκ εθανμμζμέκε ………………… . 

 Πεκ ………………… πνχηςκ οιχκ θαη ηεκ παναγςγή κέςκ οιηθχκ. 

 Πμκ έιεγπμ ηεξ ………………… ημο πενηβάιιμκημξ, ηςκ ηνμθίμςκ, ηςκ 

θανμάθςκ, ηςκ θαοζίμςκ θ.ά. 

 

 

 

 

 

              

5. ΕΙΓΖΑ ΗΑΖ ΑΘΘΓΟ ΓΝΖΟΠΕΙΓΟ 

          Γηα υια ηα παναπάκς, ε εμεία …  

α. «ηα θαηαθένκεη μυκε ηεξ» ή β. ζοκενγάδεηαη με άιιεξ επηζηήμεξ;  

Ακ επηιέλεηε ηεκ πενίπηςζε α, κα ηεθμενηχζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ: 

.......................................................................................

.... 

Ακ επηιέλεηε ηεκ πενίπηςζε β, κα γνάρεηε ηνεηξ απυ ηηξ επηζηήμεξ αοηέξ: 

.......................................................................................

.... 

 

επελενγαζία ένεοκα 

μεηαζπεμαηηζμμύξ ηδηόηεηεξ πμηόηεηαξ 



 
 

 
  

 

6. ΩΞΑ ΓΖΑ … ΔΕΙΜΟΖΑ ΑΚΠΖΝΑΞΑΘΓΟΕ (DEBATE) 

  

Πξέπεη λα ρσξηζηείηε ζε δύν νκάδεο: Από ηε κηα νη «Φεκεηνκάρνη» 

θαη από ηελ άιιε νη «Φεκεηνιάηξεο» - θαη νη δύν πιεπξέο ηδηαίηεξα 

θνξηηζκέλεο. Γηα πνην ιόγν ζα κπνξνύζαηε λα δηαπιεθηίδεζηε, άξαγε;  

Τν Σεξάπηνλ, «ζαύκα ηεο ύζηεξεο αξραηόηεηαο θαη λαόο ηεο γλώζεο» 

θάεθε, θαη πξηλ από απηό, «εηο ηα πεξίρσξα ηεο Αληηνρείαο» πξάμεηο επαίζρπληεο είραλ 

ζπκβεί. 

Σήκεξα, αηώλεο κεηά, είζηε ππέξ ή θαηά ηεο επηζηήκεο ηεο Φεκείαο;;; Αλ αληηπαξαζέζεηε 

ηα επηρεηξήκαηά ζαο γη’ απηήλ, θάηη ελδηαθέξνλ ζα πξνθύςεη. 

Ιία μμάδα ζα δχζεη: Πνεηξ γναμμαηείξ, χζηε κα θναηήζμοκ ζφκημμα πναθηηθά, έκακ 

ζοκημκηζηή ηεξ ζοδήηεζεξ πμο ζα ζέζεη ηα ζέμαηα επί ηάπεημξ, δφμ «πονμζβέζηεξ» 

γηα κα ενεμμφκ ημοξ αγακαθηηζμέκμοξ! Ιπμνείηε κα ζομβμοιεοηείηε ημ ζπμιηθυ 

βηβιίμ, πνηκ λεθηκήζεηε. Μ παναθάης πίκαθαξ ζα μαξ θακεί πνήζημμξ: 

ΡΘΖΗΑ ΩΦΓΘΖΙΕ ΞΕΟΕ ΓΝΖΔΕΙΖΑ ΞΕΟΕ 

Φάνμαθα   

Νιαζηηθά   

Οοκηενεηηθά 

ηνμθίμςκ 

  

Γθνεθηηθά   

Γκημμμθηυκα   

ιχνημ   

Πειηθά, πμημξ έπεη ηεκ εοζφκε γηα ηεκ επηδήμηα πνήζε; 

Ε επηζηήμε ηεξ εμείαξ – ε ΗΑΗΕ εμεία; / Μη εμηθμί; / Μη αδαείξ; / Ε θμηκςκία;  

 Πη πνμηείκεηε; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
  

 

 

   

 1. Απυ ηα παναθάης οιηθά πμηα είκαη θοζηθά (Φ) θαη πμηα δεμημονγμφκηαη απυ ημκ 

άκζνςπμ (Α);  

α. Ιειάκη ζθναγίδαξ δ. Φφιιμ βηβιίμο δ. Ιειάκη ζμοπηάξ 

β. Ανγυ πεηνέιαημ  ε. Νενγαμεκή ε. Πζημέκημ 

γ. Δαπανμθάιαμμ ζη. Νιαζηηθή ζαθμφια Θ. Φφιιμ μμονηάξ 

 2. Κα ακηηζημηπίζεηξ θάζε οιηθυ ηεξ πνχηεξ ζηήιεξ με έκα πνμσυκ ή μία 

δναζηενηυηεηα ηεξ δεφηενεξ ζηήιεξ υπμο αοηυ ημ οιηθυ πνεζημμπμηείηαη: 

 

Οηήιε Ζ Οηήιε ΖΖ 

α. Άμμμξ 1. Νιαζηηθυ θαγεημδμπείμ 

β. Νεηνέιαημ 2. Βηηνίκα θαηαζηήμαημξ 

γ. Ιάνμανμ 3. Άγαιμα 

δ. Άκζναθαξ (θάνβμοκμ) 4. Ιειάκη δςγναθηθήξ 

 

  

 

4Μ ΓΡΙΚΑΟΖΜ ΟΝΑΞΠΕΟ «ΓΖΑΚΚΕΟ ΞΖΠΟΜΟ» 
ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΦΡΟΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΘΑΗΩΚΖΑΟ 

ΕΙΓΖΑ Β΄ ΓΡΙΚΑΟΖΜΡ 

ΠΖ ΓΖΚΑΖ Ε ΕΙΓΖΑ ΗΑΖ ΓΖΑΠΖ ΠΕ ΙΓΘΓΠΑΙΓ 

ΦΡΘΘΜ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ  

ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ: Ειέλε  Γ.  Παινύκπα, Φεκηθόο, Υπεύζπλε Ε.Κ.Φ.Ε. Λαθσλίαο 

 



 
 

 
  

 

3. Οηεκ ακζνχπηκε ηζημνία, ε θςηηά πνεζημμπμηήζεθε με δηάθμνμοξ ηνυπμοξ. Ιε 

ηεκ θαφζε θςηίδεηαη ημ δςμάηημ απυ ημ ιοπκάνη, ημ θενί ή ημκ θμηκυ «ιαμπηήνα 

ποναθηχζεςξ». Όμςξ με ηε θςηηά θάεθακ μκεμεία θαη ζογγνάμμαηα πμο πήνακ μαδί 

ημοξ αμφζεημοξ πμιηηηζμμφξ… 

Γηα ημ πνυβιεμα αοηυ εοζφκεηαη:  

α. Αοηυξ πμο ακαθάιορε ηε θςηηά; 

β. Αοημί πμο ηε πνεζημμπμημφκ με εγθιεμαηηθυ ηνυπμ; 

 γ. Ηάηη άιιμ; ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4. Ιε πμηεξ επηζηήμεξ ζοκενγάδεηαη ε εμεία; 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

ΔΖΑ…ΟΡΚΔΓΟΕ 

 Πη ζθανθίζηεθε πάιη μ παππμφξ;   Απυθμμμα απυ θαιμθαηνηκυ βηβιίμ με 

ζπαδμθεθαιηέξ ιέεη… 

Γφθμιμ θαίκεηαη. Γηα κα δμφμε… 

         

Αο ζπκπιεξώζνπκε ηελ αθξνζηηρίδα, γηα λα δνύκε πνηα επηζηήκε είλαη απαξαίηεηε γηα: 

- Τελ επεμεξγαζία ησλ πξώησλ πιώλ. 

- Τελ παξαγσγή λέσλ πιηθώλ. 

 

 1  __ __ __ __ __  

 

 2  __ __ __ __ __ __ __   

 

 3  __ __ __ __ __ __ 

 

 4  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 5  __ __ __  

 

 6  __ __ __ __ __  

1. Ριηθυ πμο πνμθφπηεη απυ ηεκ 

επελενγαζία ημο λφιμο. 

2. Ε νυθα, απαναίηεημ ενγαιείμ γηα ηε 

μεηαηνμπή ημο αθαηένγαζημο μαιιημφ ζε 

κήμα. Έηζη ηεκ ακαθένεη θαη μ Όμενμξ. 

3.Πμ πανάγεη μ μεηαλμζθχιεθαξ θαη 

είκαη αθνηβή πνχηε φιε.  

4. Ε δηαδηθαζία με ηεκ μπμία ε πνχηε 

φιε μεηαηνέπεηαη ζε πνμσυκ.  

5. Ε θιςζηή, κάηιμκ, ιηκή ή βαμβαθενή, 

ιέγεηαη θαη έηζη. 

6.Γίκαη απαναίηεηε γηα κα 

παναζθεοαζηεί ημ γοαιί. 

 



 
 

 
  

 

Βξνρή, βξνρή — εμαθνινπζεί 

πάληα ξαγδαία λα βξέρεη. 

Μα ηώξα πηα δελ βιέπσ. 

Θόισζ’ απ’ ηα πνιιά λεξά 

ηνπ παξαζύξνπ ην παιί. 

Σηελ επηθάλεηά ηνπ 

ηξέρνπλ, γιηζηξνύλ, θη απιώλνληαη 

θη αλεβνθαηεβαίλνπλ  

ξαλίδεο ζθνξπηζκέλεο 

θαη θάζε κηα ιεθηάδεη 

θαη θάζε κηα ζακπώλεη.  

Καη κόιηο πιένλ θαίλεηαη 

ζνιά-ζνιά ν δξόκνο 

θαη κεο ζε πάρλε λεξνπιή 

ηα ζπίηηα θαη η’ ακάμηα. 

 

   

1.1. ΦΡΟΖΗΓΟ ΗΑΠΑΟΠΑΟΓΖΟ ΠΩΚ ΡΘΖΗΩΚ  

Μ παππμφξ αγαπμφζε ηε Xεμεία, ηε ιμγμηεπκία θαη ημοξ γνίθμοξ. Οοπκά, μαξ έιεγε 

με ζεμαζία: «Όπσο νη αιιαγέο ζηε θύζε επεξεάδνληαη από ηηο ζπλζήθεο, έηζη 

θαη νη θνηλσληθέο αιιαγέο γίλνληαη όηαλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο…» Πυηε δεκ θαηαιαβαίκαμε ηη εκκμμφζε.  

Οε έκα απυ ηα πενίθεμα πανηάθηα ημο, νςημφζε: «Τν λεξό, είλαη 

ζηεξεό, πγξό ή αέξην; Γηα ζθεθηείηε … θαη κεηά, 

δείηε πίζσ.» (1μξ γνίθμξ) 

Γμείξ, βηαζηήθαμε: «ογνυ θοζηθά!». Αοηυξ, ζακ κα 

μαξ άθμοζε, ζοκέπηδε ζηεκ πίζς ζειίδα: 

 «Σην πνίεκα ηνπ αγαπεκέλνπ πνηεηή, ζα βξείηε έλα ζηεξεό, έλα 

πγξό θη έλα 

αέξην πιηθό.» 

ΓΞΩΠΕΟΕ 1: Πμ ογνυ, είκαη 

πάκηα ογνυ; Κα ζοδεηήζεηε μεηαλφ ζαξ θαη κα ελεγήζεηε ζφκημμα: 

…….………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΓΞΩΠΕΟΕ 2: Νμηα είκαη ε θοζηθή θαηάζηαζε ημο κενμφ ζηε 

θςημγναθία; ………………………………….……………………………………………………. 

……………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

Οηενεό (s) solid Ργνό (l) liquid Αένημ (g) gas 

   

4Μ ΓΡΙΚΑΟΖΜ ΟΝΑΞΠΕΟ «ΓΖΑΚΚΕΟ ΞΖΠΟΜΟ» 
ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΦΡΟΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΘΑΗΩΚΖΑΟ 

ΕΙΓΖΑ Β΄ ΓΡΙΚΑΟΖΜΡ 

ΦΡΟΖΗΓΟ ΗΑΠΑΟΠΑΟΓΖΟ ΠΩΚ ΡΘΖΗΩΚ 

ΦΡΘΘΜ ΓΞΓΑΟΖΑΟ 2 

ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ: Ειέλε  Γ.  Παινύκπα, Φεκηθόο, Υπεύζπλε Ε.Κ.Φ.Ε. Λαθσλίαο 

 



 
 

 
  

 

1.2. ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ ΦΡΟΖΗΩΚ ΗΑΠΑΟΠΑΟΓΩΚ  

ΝΓΖΞΑΙΑ 1 

 Μ θαζεγεηήξ μαξ, μεηαθηκεί ημ ζηενευ, αιιάδεη δμπείμ ζημ ογνυ, μεηαθένεη απυ ημ 

έκα μπαιυκη ζημ άιιμ ημ αένημ. Γίμαζηε έημημμη κα ιφζμομε ημ 2μ γνίθμ: «Πάξε δύν 

επίζεηα: νξηζκέλνο/ε/ν θαη κεηαβαιιόκελνο/ε/ν. Μόλν κε απηά, ζα βξεηο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ύιεο» 

 

2. ΙΓΠΑΠΞΜΝΓΟ  

ΝΓΖΞΑΙΑ 2 

Οε πμηήνη δέζεςξ, ημπμζεημφμε έκα θμμμάηη θαμθμνάξ. Ανπηθά είκαη ………………, ζηε 

ζοκέπεηα ιηχκεη θαη γίκεηαη ………………. Πέιμξ ζηαμαηάμε κα ηε βιέπμομε θαη μυκμ ηε 

μονίδμομε, αθμφ έγηκε ………………. Απακηάμε θαη ζημκ 3μ γνίθμ, άκεηα πηα: 

«Σην ζπίηη ηνπ πνηεηή, πξηλ γίλεη κνπζείν, πθάζκαηα θαη ξνύρα είραλ θπιαρηεί 

πξνζεθηηθά. Φπζηθό εληνκναπσζεηηθό, _ _ _ _ _ _ _, αλέδηλε νζκή ζ’ 

νιόθιεξν ην ζπίηη θαη πγξό δελ ππήξρε πνπζελά. Ούηε ζηεξεό πηα είρε κείλεη.  

Τν θαηλόκελν ιέγεηαη _ _ _ _ _ _ _ _. Έμσ, ν ηξαγνπδηζκέλνο Αιεμαλδξηλόο 

νπξαλόο, ίδην ρξώκα κε ηε θεκηζκέλε ζάιαζζα, κύξηδε ηώδην. Ίδην ην θαηλόκελν. 

Τν ζηεξεό, είρε γίλεη αέξην, ρσξίο λα γίλεη πξώηα πγξό. 

 

ΓΞΓΑΟΖΑ: Κα ζομπιενχζεηε ημ ηνίγςκμ μεηαηνμπχκ 

ηςκ θοζηθχκ θαηαζηάζεςκ:  

 

 

  Οηενεά (s) solid Ργνά (l) liquid Αένηα (g) gas 

Ιάδα    

Όγθμξ    

Οπήμα    

απυζεζε 

ηήλε 

πήλε 

ελάπκςζε 

ελάημηζε 
ζομπφθκςζε 



 
 

 
  

 

 

ΘΓΞ 

ΙΜ 

ΗΞΑ 

ΟΖ 

Α ΝΖ 

Γ 
ΟΕ 

 

ΟΕΙΑΚΠΖΗΜ! Μη μεηαβμιέξ αοηέξ, ζομβαίκμοκ πςνίξ αιιαγή ζηε ζφζηαζε ηςκ 

οιηθχκ.  

                   Γίκαη δειαδή θαηκυμεκα ΦΡΟΖΗΑ / ΕΙΖΗΑ (κα δηαγνάρεηε ημ ιάζμξ) 

 

3. ΟΡΚΘΕΗΓΟ  

ΝΓΖΞΑΙΑ 3 

Οε δμθημαζηηθυ ζςιήκα, ημπμζεημφμε έκα παγάθη. Αθμιμοζχκηαξ ηηξ μδεγίεξ ημο 

θαζεγεηή μαξ, ζενμαίκμομε πνμζεθηηθά, ζε θενάθη νεζχ, έπμκηαξ ζηενίλεη με 

μακηαιάθη ημ ζενμυμεηνμ. Δηαβάδμομε ηηξ εκδείλεηξ ημο ζενμμμέηνμο.  

ΝΓΖΞΑΙΑ 4 

Οε ζφνηγγα ηςκ 60 mL, εηζάγμομε μηθνή πμζυηεηα δεζημφ κενμφ (5-10mL) θαη 

δεμημονγμφμε ζοκζήθεξ οπμπίεζεξ, έπμκηαξ θιεηζηυ με ημ δάπηοιυ μαξ ημ ζηυμημ θαη 

ηναβχκηαξ ημ έμβμιμ. 

Ναναηενμφμε πνμζεθηηθά θαη …απακηάμε θαη ζημκ 4μ γνίθμ, άκεηα πιέμκ: 

   «Πάξε νθηώ ζπιιαβέο θαη  

     θηηάμε δύν ζπλζήθεο.  

 Απηέο θαζνξίδνπλ πάληα 

    ηηο ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πιηθώλ»  

ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑ: Ε θοζηθή θαηάζηαζε εκυξ οιηθμφ θαζμνίδεηαη απυ ηε _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ θαη ηεκ _ _ _ _ _! 

 

ΓΞΓΑΟΖΑ: Οοδεηάμε θαη ζομπιενχκμομε, ειέγπμκηαξ ηηξ γκχζεηξ μαξ: 

Ε ζενμμθναζία ζηεκ μπμία ηήθεηαη (νεοζημπμηείηαη) έκα ζηενευ, μκμμάδεηαη Οεμείμ 

_ _ _ _ _ _ (Ο.Π.). Ε ζενμμθναζία ζηεκ μπμία βνάδεη έκα ογνυ, μκμμάδεηαη Οεμείμ 

Δ _ _ _ _ _ ή Οεμείμ βναζμμφ. Πμ Ο.Π. ημο πάγμο είκαη _ μ C. Πμ Ο.Π. ημο κενμφ 

είκαη _ μ C (ζε πίεζε 1 atm!!!) 

 

στερεή 



 
 

 
  

 

 

4. ΝΞΜΒΘΓΣΕ ΦΡΟΖΗΕΟ ΗΑΠΑΟΠΑΟΕΟ. 

ΓΞΓΑΟΖΑ: Αξ θακηαζημφμε έκα ζενμυμεηνμ. 

α. Κα ζεμεηχζηε ζ’ αοηυ έκα οπμζεηηθυ ζεμείμ ηήλεςξ (Ο.Π.) θη έκα οπμζεηηθυ 

ζεμείμ βναζμμφ (Ο.Δ.).  

β. Κα δηαγνάρεηε ημ ιάζμξ, ζε θάζε μία απυ ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ:  

Νάκηα πημ παμειή ζενμμθναζία είκαη ημ ζεμείμ ηήλεξ / ημ ζεμείμ βναζμμφ. 

Οε ζενμμθναζία θάης απυ ημ Ο.Π. ημ οιηθυ είκαη ζηενευ / ογνυ / αένημ. 

Οε ζενμμθναζία ακάμεζα ζημ Ο.Ν. θαη ημ Ο.Δ. ημ οιηθυ είκαη ζηενευ / ογνυ / 

αένημ. 

Οε ζενμμθναζία ρειυηενε απυ ημ Ο.Δ. ημ οιηθυ είκαη ζηενευ / ογνυ / αένημ. 

 

ΓΞΓΑΟΖΑ: Ακ μη ζοκήζεηξ ζοκζήθεξ είκαη: ζενμμθναζία πενίπμο 25μC θαη πίεζε 1 

atm, κα πνμβιέρεηε ηε θοζηθή θαηάζηαζε ημο θάζε οιηθμφ ζηηξ ζοκήζεηξ 

ζοκζήθεξ θαη κα ηε γνάρεηε ζημκ πίκαθα. 

(Έκα οιηθυ ε θάζε μμάδα. Μ εθπνυζςπμξ ηεξ μμάδαξ ζα αηηημιμγήζεη ηεκ 

απάκηεζε ζηεκ μιμμέιεηα). 

 

 

 

  

 

 

 

Ριηθυ 

 Οεμείμ 

Πήλεξ 

(Ο.Π.) 

ζε μC 

 Οεμείμ 

Δέζεωξ 

(Ο.Β.) 

ζε μC 

 

Φοζηθή Ηαηάζηαζε 

Αιάηη  801  1413   

Ανγίιημ  660  2467   

Μλογυκμ  -218  -183   

Θείμ  113  445   

Μηκυπκεομα  -117  78   

25ν C 



 
 

 
  

 

 

 

Αξ ιφζμομε ημ ζηαονυιελμ θη έκακ αθυμε (ημκ ηειεοηαίμ) γνίθμ ημο παππμφ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Μ ΓΡΙΚΑΟΖΜ ΟΝΑΞΠΕΟ «ΓΖΑΚΚΕΟ ΞΖΠΟΜΟ» 
ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΦΡΟΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΘΑΗΩΚΖΑΟ 

ΕΙΓΖΑ Β΄ ΓΡΙΚΑΟΖΜΡ 

ΦΡΟΖΗΓΟ ΗΑΠΑΟΠΑΟΓΖΟ ΠΩΚ ΡΘΖΗΩΚ 

ΦΡΘΘΜ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ  

ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ: Ειέλε  Γ.  Παινύκπα, Φεκηθόο, Υπεύζπλε Ε.Κ.Φ.Ε. Λαθσλίαο 

 

ΜΞΖΔΜΚΠΖΑ 



 
 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΑΘΓΠΑ 



 
 

 
  

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

Μ παππμφξ αγαπμφζε ηε εμεία, ηε Θμγμηεπκία θαη ημοξ γνίθμοξ. Οηε μία ζειίδα 

ημο θηηνηκηζμέκμο ηεηναδίμο ημο, ηα ιυγηα ημο αγαπεμέκμο πμηεηή:  

 

 

 

 

 

Νόζα οιηθά οπάνπμοκ θαη πόζα μοζηηθά θνύβμοκ; «Αο ηαμηδέςνπκε ζηνλ 

ρώξν θαη ηνλ ρξόλν. Ππθλό πέπιν κπζηεξίνπ θαιύπηεη κηα εύζξαπζηε ηζνξξνπία. Μηα ππόζεζε 

πνπ ε ζθιεξόηεηα ησλ άθξσλ ηελ έζξεςε θαη ε ειαζηηθόηεηα ησλ ρεηξηζκώλ θαη ηεο ζθέςεο, ίζσο 

ηε δηα-ιεπθάλεη.» έγναθε ζηεκ πίζς ζειίδα. Δηαβάδαμε απμζβμιςμέκμη, ζα 

μαγκεηηζμέκμη: 

 

 

ΠΜ ΟΡΙΒΑΚ 

 362 μ.. Μιμζπενήξ θαηαζηνμθή ημο καμφ ημο 

Aπυιιςκα ζηεκ Aκηηυπεηα, απυ πονθαγηά. 

Μη θάημηθμη ημο πνμαζηίμο «Δάθκε», ακάζηαημη. 

Μη θήμεξ δίκμοκ θαη παίνκμοκ. Μη εηδηθμί ακαιαμβάκμοκ ηεκ εληπκίαζε ηεξ οπυζεζεξ. 

Γίπακ αθμοζηεί ανθεημί θεναοκμί ηε κφπηα εθείκε… 

 

4Μ ΓΡΙΚΑΟΖΜ ΟΝΑΞΠΕΟ «ΓΖΑΚΚΕΟ ΞΖΠΟΜΟ» 
ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΦΡΟΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΘΑΗΩΚΖΑΟ 

ΕΙΓΖΑ Β΄ ΓΡΙΚΑΟΖΜΡ 

ΖΔΖΜΠΕΠΓΟ ΠΩΚ ΡΘΖΗΩΚ 

ΦΡΘΘΜ ΓΞΓΑΟΖΑΟ 

ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ: Ειέλε  Γ.  Παινύκπα, Φεκηθόο, Υπεύζπλε Ε.Κ.Φ.Ε. Λαθσλίαο 

 

Eις τας αγοράς της Φαντασίας, τα πλείστα και τα καλύτερα πράγματα είναι κατασκευασμένα από λεπτάς υάλους και κεράμους δια-

φανείς, και με όλην την προσοχήν του κόσμου πολλά σπάνουν εις τον δρόμον, και πολλά σπάνουν όταν τα αποβιβάζουν εις την ξηράν.  

Θλιβερόν, θλιβερόν είναι άλλο πράγμα. Eίναι όταν περνούν κάτι πελώρια πλοία, με κοράλλινα κοσμήματα και ιστούς εξ εβένου, με 

αναπεπταμένας μεγάλας σημαίας λευκάς και ερυθράς, γεμάτα με θησαυρούς, τα οποία ούτε πλησιάζουν καν εις τον λιμένα είτε διότι 

όλα τα είδη τα οποία φέρουν είναι απηγορευμένα, είτε διότι δεν έχει ο λιμήν αρκετόν βάθος δια να τα δεχθή. Kαι εξακολουθούν τον 

δρόμον των. Oύριος άνεμος πνέει επί των μεταξωτών των ιστίων, ο ήλιος υαλίζει την δόξαν της χρυσής των πρώρας, και 

απομακρύνονται ηρέμως και μεγαλοπρεπώς, απομακρύνονται δια παντός από ημάς και από τον στενόχωρον λιμένα μας. 

< Δὲν ἄργησε καθόλου, καὶ φωτιὰ 

μεγάλη κόρωσε: μιὰ φοβερὴ φωτιά: 

καὶ κάηκε καὶ τὸ τέμενος κι ὁ Ἀπόλλων. 

Στάχτη τὸ εἰδωλο˙ γιὰ σάρωμα, μὲ τὰ σκουπίδια. 

Ἔσκασε ὁ Ἰουλιανός καὶ διέδωσε – 

τἰ ἄλλο θὰ ἔκαμνε – πὼς ἡ φωτιὰ ἦταν βαλτὴ 

ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς ἐμᾶς. Ἄς πάει νὰ λέει. 

Δὲν ἀποδείχθηκε˙ ἄς πάει νὰ λέει. 

Τὸ οὐσιώδες εἶναι ποὺ ἔσκασε. 



 
 

 
  

 

     Ούμθωκα με ΝΞΑΓΙΑΠΜΓΚΩΙΜΚΓΟ ηεξ επμπήξ μη μπμίμη έζπεοζακ επί 

ηόπμο ε θςηηά λέζπαζε ανγά ημ βνάδο ηεξ 22 Μθηςβνίμο 362 μ.. ζημκ καυ ημο 

Απυιιςκμξ, πμο βνηζθυηακ ζημ πνμάζηημ Δάθκε ηεξ Ακηηυπεηαξ θαη ημκ θαηέζηνερε 

μιμζπενχξ. Νηζακή αηηία: εμπνεζμυξ, με ακηηθείμεκμ απυ εφθιεθημ, ηδηαίηενα 

μαιαθυ οιηθυ, ίζςξ θενί. Οε αοημζπέδηα θνφπηε, θάης απυ ημ δάπεδμ ημο ηεμέκμοξ, 

δηαζχζεθε αγαιμαηίδημ ηεξ ζεάξ Αθνμδίηεξ, απυ οιηθυ ορειήξ ποθκυηεηαξ, πιήνςξ 

βοζηζμέκμ ζε γοάιηκμ δμπείμ με κενυ. 

 Μ ΝΞΑΖΠΩΞ (βοδακηηκυξ αληςμαημφπμξ πμο εθηειμφζε αζηοκμμηθά θαζήθμκηα), 

απεθάκζε: 

1. Γμπνεζηηθυξ μεπακηζμυξ δεκ ακεονέζε. /2. Θεοθή, θνοζηαιιηθή, ηδηαηηένςξ 

δηαιοηή ζημ κενυ μοζία, ε μπμία εκημπίζηεθε, είκαη πηζακχξ άιαξ ελ αιοθχκ./3. 

Νιεζίμκ ημο ηεμέκμοξ παναηενήζεθακ ίπκε απυ δενμάηηκα ζακδάιηα ακδνηθά, μηθνυ 

πάιθηκμ έιαζμα, πηζακχξ απυ πφηνα θαη δηάζπανηα θοακά ζηαγμκίδηα, μάιιμκ 

μειάκεξ. 

ΜΖ ΡΝΜΝΠΜΖ 

Δηενεοκήζεθακ μη μηθίεξ πέκηε οπυπηςκ. Πα οιηθά πμο ζοκειέπζεζακ, παναδίδμκηαη 

πνμξ ελέηαζηκ. 

1μξ ΡΝΜΝΠΜΟ – ΜΞΓΖΒΑΟΖΜΟ, ΖΑΠΞΜΟ 

Ωξ άιιμζη πνμέβαιε υηη ηα δμπεία γοαιημφ πμο βνέζεθακ ζημ 

ενγαζηήνηυ ημο, πνεζημμπμημφκηακ απυ ημκ ίδημ γηα ηηξ δμθημαζηηθέξ 

ακαμίλεηξ ζεναπεοηηθχκ μοζηχκ. Πεκ εμένα εθείκε είπε θαηαπηαζηεί 

με μηα ηδηαηηένςξ απαηηεηηθή ζοκηαγή θαηά ηεξ ηνηπυπηςζεξ, με 

θφιια θαη άκζε ιαδακηάξ. Φοζηθά πνεζημμπμηεί μεγάιεξ πμζυηεηεξ απμιφηςξ 

θαζανμφ φδαημξ, αθμφ αοηυ είκαη γκςζηυ ςξ «παγθυζμημξ δηαιφηεξ», 

απαναίηεημ γηα θάζε ημο πεηναμαηηζμυκ. Όζμ γηα ημ δμπείμ ηεξ μειάκεξ, 

ελοπαθμφεηαη πςξ μη ζοκηαγέξ ημο θαηαγνάθμκηαη, χζηε «κα μείκμοκ εηξ ημοξ 

αηχκαξ». 

2μξ ΡΝΜΝΠΜΟ – ΑΟΗΘΕΝΖΑΔΕΟ, ΦΖΘΜΟΜΦΜΟ 

Ρπμζηήνηλε υηη έςξ ανγά ημ βνάδο ηεξ 22εξ Μθηςβνίμο, με ημ 

ιηγμζηυ θςξ εκυξ θενημφ, μειεημφζε έκα εκηοπςζηαθυ ζφγγναμμα με 

επηγνάμμαηα δηαπνεπχκ ανπαίςκ Γιιήκςκ. Ηναημφζε μάιηζηα 

ιεπημμενείξ ζεμεηχζεηξ χζπμο, «θεο!», είδε ημ μειακμδμπείμ ημο κα 

ζπάδεη ζημ δάπεδμ ζε πίιηα θμμμάηηα… Δήιςζε μακηχδεξ ζοιιέθηεξ μεηαιιηθχκ 

αγαιμαηηδίςκ ανπαίςκ μιφμπηςκ ζεχκ θαη ηυκηζε πςξ, γηα θακέκακ απμιφηςξ 

ιυγμ δε ζα ηα απμπςνηδυηακ. 



 
 

 
  

 

 

3μξ ΡΝΜΝΠΜΟ – ΓΡΟΓΒΖΜΟ, ΙΜΚΑΜΟ 

Ννμέβαιε ςξ άιιμζη υηη ημ απυγεομα ηεξ μέναξ εθείκεξ είπε πάεη 

ζημκ έμπμνμ ηεξ Δάθκεξ, γκςζηυ ημο απυ ηεκ επμπή πμο ήηακ 

ιασθυξ, κα αγμνάζεη αιάηη. Άνγεζε κα γονίζεη, γηαηί ζημ μεηαλφ 

λέζπαζε θαηαηγίδα. Όηακ επηηέιμοξ επέζηνερε, έθαγε με μεγάιε 

υνελε, ηα αγαπεμέκα ημο βναζηά πυνηα, με πμιφ ιάδη θαη αιάηη. Γκχ ζπεδίαδε, 

μάιηζηα, κα ακηηγνάρεη έκα ραιηήνη, θμημήζεθε θαη δεκ πνυιαβε κα αζπμιεζεί. 

Γπίμεθεξ ηεμάπημ λφιμο με μμνθή δαδημφ, πμο βνέζεθε ζηεκ πυνηα ημο, 

οπμζηήνηλε πςξ πνμενπυηακ απυ έκα θαηεζηναμμέκμ απυ ημκ θαηνυ ακαιυγημ-

ραιηήνημ. 

4μξ ΡΝΜΝΠΜΟ – ΦΖΘΜΟΠΜΞΓΖΜΟ, ΖΟΠΜΞΖΗΜΟ  

Γίπε πςξ ηεκ εμένα ηεξ ζομθμνάξ είπε πάεη ζημκ γακςμαηή, υπμο 

είπε δχζεη δφμ πάιθηκα μαγεηνηθά ζθεφε γηα επηζθεοή. Οοδεημφζε μαδί 

ημο εοπάνηζηα γηα ανθεηυ πνυκμ, ηυζμ πμο επέζηνερε ανγά ζημ ζπίηη 

ημο. Άιιςζηε, πενίμεκε κα ζηαμαηήζεη ε μπυνα. Οε ενχηεζε γηα ηε 

μεγάιε γοάιηκε θηάιε πμο βνέζεθε ζπίηη ημο, ηζπονίζηεθε υηη ημο ηεκ 

είπε δχζεη θάπμημξ ηενέαξ ζηεκ Ηςκζηακηηκμφπμιε, ηεκ μπμία είπε επηζθεθζεί 

πνυζθαηα. Μ ηενέαξ είπε γεμίζεη ηε θηάιε με αγίαζμα απυ ημκ καυ ηεξ Αγίαξ 

Γηνήκεξ θαη ημο δήηεζε κα ηε μεηαθένεη ζημοξ πηζημφξ νηζηηακμφξ ηεξ 

Ακηηυπεηαξ. 

5μξ ΡΝΜΝΠΜΟ – ΖΓΚΑΠΖΜΟ, ΛΡΘΜΗΜΝΜΟ ΗΑΖ ΑΚΑΓΚΩΟΠΕΟ ΟΓ 

ΓΗΗΘΕΟΖΑ ΠΕΟ ΑΚΠΖΜΓΖΑΟ, ΝΓΞΖΜΖΗΜΟ  

Ζζπονίζηεθε υηη ανγά ημ απυγεομα είδε μηα εθηοθιςηηθή ιάμρε, ηεκ 

μπμία αθμιμφζεζε ηζπονυηαημξ θνυημξ πμο ημκ έθακε κα θμβεζεί 

πςξ ζα γθνεμηδυηακ ζοζέμεια ημ ζπηηηθυ ημο. Όπη πμιφ ανγυηενα, 

είδε κα ιαμπαδηάδεη ημ ηέμεκμξ ημο Απυιιςκα θαη ζθέθηεθε πςξ 

ήηακ ζέιεμα Θεμφ, αθμφ ηειεοηαία είπακ δεη ηα μάηηα ημο εθεί 

ακμζημονγήμαηα. 

Όηακ άθμοζε ημκ θνυημ, πνμζπαζμφζε κα επηζθεοάζεη ηηξ ζυιεξ ηςκ θζανμέκςκ 

οπμδεμάηςκ ημο. Έηζη ελήγεζε πχξ βνέζεθακ ζηεκ θαημπή ημο μηθνά ζηδενέκηα 

θανθηά θαη έκα ιεπηυ θμμμάηη θειιμφ, μεγέζμοξ θφιιμο ζοθήξ. 



 
 

 
  

 

 

Ε ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ 

  Οε θάζε πάγθμ ζα βνείηε: η. ηα απαναίηεηα υνγακα θαη οιηθά γηα ηηξ 

ενγαζηενηαθέξ δμθημαζίεξ ζαξ θαη ηη. ημκ ζάθμ με ηα εκμπμπμηεηηθά εονήμαηα εκυξ 

οπυπημο. Αθμφ μιμθιενχζεηε ηηξ πνμθαηανθηηθέξ θαη απαναίηεηεξ ενγαζηενηαθέξ 

δμθημαζίεξ, (πεηνάμαηα 1, 2 θαη 3 παναθάης) μπμνείηε κα ελεηάζεηε ημ πενηεπυμεκμ 

ημο ζάθμο. Θα πενάζεηε θοθιηθά απυ ημοξ πάγθμοξ θαη ζα εθηειέζεηε υιεξ ηηξ 

απαηημφμεκεξ δμθημέξ (έιεγπμξ ζθιενυηεηαξ, ποθκυηεηαξ, δηαιοηυηεηαξ - πνχμα, 

μζμή, αγςγημυηεηα, εοζναοζηυηεηα), πνμθεημέκμο κα ακαθαιφρεηε ημκ έκμπμ. 

Νανάιιεια κα θαηαγνάθεηε υια ηα ζομπενάζμαηά ζαξ ζηα θφιια ενγαζίαξ. Όηακ 

ζοζθεθζείηε –ακά μμάδα– θαη βεβαηςζείηε, ζα ακαθμηκχζεηε ημκ έκμπμ θαη ηα 

πηζακά θίκεηνα ημο εμπνεζμμφ, δίκμκηαξ ελεγήζεηξ ζηεκ μιμμέιεηα γηα ηα πμνίζμαηά 

ζαξ. 

Ννηκ ακμίλεηε ημοξ ζάθμοξ ηςκ 

οπυπηςκ, ζα πνέπεη κα 

πνμεημημαζηείηε θαηάιιεια, 

ελαζθμφμεκμη/εξ ζε ζεμακηηθέξ 

ενγαζηενηαθέξ δμθημαζίεξ. 

 

 

 

 

ΝΓΖΞΑΙΑ 1 – Ούγθνηζε ζθιενόηεηαξ 

Όνγακα θαη οιηθά: Ημμμάηη απυ λφιμ, θενί, γοαιί, ζίδενμ. 

Δηαδηθαζία: με θάζε οιηθυ ηεξ μνηδυκηηαξ ζεηνάξ, δμθημάδμομε κα πανάλμομε θαζέκα 

απυ ηα οιηθά ηεξ ζηήιεξ. Ακ πανάδεηαη γνάθμομε «1» ζημκ πίκαθα. Ακ υπη, γνάθμομε 

«0». Πμ οιηθυ με ηε μεγαιφηενε ζθιενυηεηα ζα βαζμμιμγεζεί με ημ 3, εκχ αοηυ με 

ηε μηθνυηενε ζα είκαη ζημ μεδέκ ηεξ θιίμαθαξ. Πμ ζθιενυηενμ ζα πανάδεη υια ηα 

άιια. Πμ μαιαθυηενμ ζα πανάδεηαη απυ υια ηα άιια. 

 

 

 

ΡΡιιηηθθάά ΛΛφφιιμμ ΗΗεεννίί ΓΓοοααιιίί ΟΟίίδδεεννμμξξ 

ΛΛφφιιμμ     

ΗΗεεννίί    
 

ΓΓοοααιιίί   
  

ΟΟίίδδεεννμμξξ    
 



 
 

 
  

 

ΝΓΖΞΑΙΑ 2- Έιεγπμξ ποθκόηεηαξ 

Όνγακα θαη οιηθά: Νμηήνη δέζεςξ 100 mL. Κενυ, ιάδη, Φειιυξ, Ιέηαιιμ 

(άνγονμξ). 

Δηαδηθαζία: Οημ πμηήνη δέζεςξ πνμζζέημομε πενίπμο 30 mL κενυ θαη πενίπμο 30 

mL ιάδη. Ννμζζέημομε πνμζεθηηθά ημ θμμμαηάθη ημο ανγφνμο θαη ζηε ζοκέπεηα ημ 

θμμμαηάθη ημο θειιμφ. Ηαηάγνάθμομε ηηξ παναηενήζεηξ μαξ. Αοηυ πμο βοζίδεηαη ζε 

υια, έπεη ηε μεγαιφηενε ποθκυηεηα. Όπμημ επηπιέεη, έπεη ηε μηθνυηενε ποθκυηεηα.  

Θομεζείηε: Ε ποθκυηεηα δίκεηαη απυ ηε ζπέζε ν=m/V, υπμο m ε μάδα ημο οιηθμφ ζε 

gr θαη V μ υγθμξ ημο ζε mL.                                         

ΝΓΖΞΑΙΑ 3- Ιειέηε δηαιοηόηεηαξ  

Όνγακα θαη οιηθά: 4 δμθημαζηηθμί ζςιήκεξ. Κενυ, άμμμξ, αιάηη, ιάδη, μηκυπκεομα. 

Δηαδηθαζία: Οε θαζέκακ απυ ημοξ 

4 δμθημαζηηθμφξ ζςιήκεξ, 

ημπμζεημφμε μηθνή πμζυηεηα απυ 

άμμμ, αιάηη, ιάδη, μηκυπκεομα. Οηε 

ζοκέπεηα, πνμζζέημομε κενυ θαη 

ακαθηκμφμε. Ναναηενμφμε ακ 

δηαιφεηαη ή υπη ημ οιηθυ. 

Ηαηαγνάθμομε ηηξ παναηενήζεηξ 

μαξ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ΡΡιιηηθθάά ΛΛφφιιμμ ΗΗεεννίί ΓΓοοααιιίί ΟΟίίδδεεννμμξξ 

ΛΛφφιιμμ     

ΗΗεεννίί    
 

ΓΓοοααιιίί   
  

ΟΟίίδδεεννμμξξ    
 

Ριηθυ Γοδηάιοημ 

ζημ κενυ 

Δοζδηάιοημ 

ζημ κενυ 

Αιάηη   

Άμμμξ   

Θάδη   

Μηκυπκεομα   



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

  

 

 

 

 

\ 

 «Σηδεξέληα ή ρξπζή θαξδηά; Ξύιηλνο ιόγνο, ή καιακαηέληα ιόγηα»; 
 

4Μ ΓΡΙΚΑΟΖΜ ΟΝΑΞΠΕΟ «ΓΖΑΚΚΕΟ ΞΖΠΟΜΟ» 
ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΦΡΟΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΘΑΗΩΚΖΑΟ 

ΕΙΓΖΑ Β΄ ΓΡΙΚΑΟΖΜΡ 

ΖΔΖΜΠΕΠΓΟ ΠΩΚ ΡΘΖΗΩΚ 

ΦΡΘΘΜ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ  

ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ: Ειέλε  Γ.  Παινύκπα, Φεκηθόο, Υπεύζπλε Ε.Κ.Φ.Ε. Λαθσλίαο 

 


